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  دراسةال لخصم
  

  .))العوامل املؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم من وجهة نظرهم((:  عنوان الدراسة
 على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم من وجهة نظرهم  اإلجيابيةالعوامل  درجة تأثري علىالتعرف :إىل  هدفت الدراسة

كان   إذامعرفة ما و  ،من وجهة نظرهم ملراكز مصادر التعلم على استخدام املعلمني درجة تأثري العوامل السلبية التعرف على و 
 اإلجيابية لدرجة تأثري العوامل الدراسة جمتمعهناك فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات نظر 

  .) الدورات التدريبية ،سنوات اخلربة، التخصص، ملؤهل ا(تعزى ملتغريات الدراسة والسلبية
من حمورين احملور األول  االستبانة وتكونت كأداة جلمع البيانات  االستبانةاستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي و 

تأثري العوامل  درجةواحملور الثاين  على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم من وجهة نظرهم اإلجيابيةتاثري العوامل  درجة
يف  التعليم العام  من معلميلدراسة جمتمع اتألف و ، على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم من وجهة نظرهم السلبية

ا مراكز مصادر تعلم وعددهم  بعد تطبيق أداة الدراسة  .     ً معلما  )  ١٦٥(املرحلة املتوسطة مبدينة بريدة يف املدارس اليت يوجد 
  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة لتحليل البيانات   SPSSالربنامج اإلحصائي  مت استخدام

ومناسبة عدد األجهزة يف  اإلنرتنتاملؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم تتلخص يف توفري خدمة  اإلجيابيةالعوامل 
ووجود أجهزة عرض متطورة ختدم العملية التعليمية أما أهم العوامل السلبية املؤثرة على استخدام املعلمني  الطالباملركز ألعداد 

  الطالبيف مركز مصادر التعلم وقلة عدد األجهزة مقارنة بأعداد  اإلنرتنتص يف عدم توفري خدمة ملراكز مصادر التعلم فتتلخ
يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات  )α≥  ٠.٠٥( عند مستوى اإلحصائية  وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة

أما متغري التخصص فقد بينت الدراسة وجود ،ملتغريات املؤهل وسنوات اخلربة والدورات التدريبية  نظر أفراد جمتمع الدراسة
بني  يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات نظر أفراد جمتمع الدراسة )α≥  ٠.٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .اللغة العربيةمعلمي اللغة العربية ومعلمي الدراسات اإلسالمية لصاحل معلمي 
  :ويف ضوء نتائج هذه الدراسة مت التوصل إىل جمموعة من التوصيات كان من أمهها

 يف مجيع مراكز مصادر التعلم يف اململكة العربية السعودية وضرورة زيادة عدد األجهزة  وحتديثها اإلنرتنتضرورة توفري خدمة 
 للمشرفني الرتبويني واملعلمني يف جمال مراكز مصادر التعلم واالهتمام بصيانة األجهزة يف يف مراكز مصادر التعلم وإقامة دورات

وحمتويات املقررات مراكز مصادر التعلم بصفة دورية كما أوصت الدراسة بإعداد الربجميات التعليمية املتوافقة مع أنشطة 
  .الدراسية
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The Study Abstract  

   Study title:                                                                                                                                                      
Factors Influencing Teachers' Usage of Learning Resources Centers from their point of view                
The study aims to: determine the level of effect of positive factors on teachers' usage of learning 
resources centers from their point of view. It also aims at determining the level of effect of negative 
factors on teachers' usage of learning resources centers from their point of view and determine if there 
are statistically significant differences in arithmetic means of the study society members' perspective 
on the influence of positive and negative factors contributed to the variables of  kind of 
qualification,major, years of experience and training courses.                                                                   

The researcher used the survey descriptive method. The survey consisted of two parts. The first is on 
the level of effect of positive factors on teachers' usage of learning resources centers from their point 
of view and the second is on the level of effect of negative factors on teachers' usage of learning 
resources centers from their point of view. The study society is  teachers of intermediate general 
education in Buraydah where learning resources centers are available( 165) teachers. After applying 
the study tool, it was analyzed by statistical package for social studies SPSS.                                             

                                                                                                                                 :The main results are  
The positive factors on teachers' usage of learning resources centers can be summed up in the need of 
fast internet service, sufficient number of computers for the students and providing high tech 
projectors that serve the educational process. The most important negative factors that affect the 
teachers' usage of the learning resources centers are the lack of internet in the centers and insufficient 
number of computers compared to the number of students. The study showed no statistically 

significant differences at the level  ).,05 ≤ α( in arithmetic means of study members' perspectives 
concerning variables of qualification, major, years of experience and training courses. As for the 

major variable, the study showed no statistically significant differences at the level  ).,05 ≤ α( in 
arithmetic means of study members among Arabic language teachers and religion teachers for Arabic 
language teachers .                                                                                                                                     

In the light of these results the study concluded with some  recommendations of which were The         
importance of providing Internet service in all learning resources centers in Saudi Arabia. The need 
for increasing the number of updated devices in learning resources centers. Holding training courses 
for supervisors and teachers in the field of learning resources centers. Scheduled maintenance for 
learning resources centers' devices. The study also recommended preparing educational programs 
compliant with the curriculum and the exercises of the syllabus  .                                                             
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 هداءإلا
 إلى والدتي العزيزة:   

التي مافتئت ترفع أكفها إلى السماء ضارعة إلى اهللا بالدعاء لي 
 .بالتوفيق والسداد

 والديإلى زوجتي وأ:  
 .الذين ضحوا من أجلي طوال فترة الدراسة 

 إلى عمي:  
طوال فترة  ييبخل علالشايع والذي لم  بن صالح علي الدكتور

  .من خبرته العلمية الشيء الكثيرالدراسة وأعطاني 
  زمالئي في الميدان التربويإلى:  

تشجيعي على إكمال دراستي في  بعد اهللا والذين كان لهم فضل كبير
 .لمرحلة الماجستير العليا

ّ      سائال  المولى عز  وجل ، أهدي هذا العطاء المتواضع ،         ً ؤالء جميعا  ـــــــــإلى ه             ً    
  .الكريم                        ً      أن ينفع به ويجعله خالصا  لوجهه
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  شكر وتقدير

 :والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم وبعدتستدمي به النعم            ً احلمد هللا محدا  
حتقيق على  قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،أتقدم بالشكر اجلزيل جلامعة أم القرى 

  .يف برنامج املاجستريأمنية وهدف سعيت إىل حتقيقه منذ فرتة طويلة أال وهو قبويل 
  الثبييتمحود سعادة األستاذ الدكتور ضيف اهللا بن عواض  دراسةللمشرف على ال  والشكر موصول

وقد كان لغزارة علمه ودقة  ،الدراسةمل يبخل علي باملساعدة طوال فرتة إعداد  الذي املريب الفاضل
ا النهائية جاألثر اجللي يف إخرا  السديدة مالحظاته وتوجيهاته فله مين خالص  الرسالة بصور
  .الدعاء وجزيل الشكر

الدكتور إحسان بن حممد كنسارة  األستاذ لسعادةكما يطيب يل أن أتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان 
ا   .وسعادة الدكتور نبيل السيد حممد حسن لتحكيمهما خطة الدراسة وأدا

  .داة الدراسةألأمحد حممد عامل على حتكيمه  بن إبراهيم والشكر موصول لسعادة الدكتور
إحسان بن حممد كنسارة  وسعادة  جلنة املناقشة سعادة األستاذ الدكتور عضوي كما أشكر

ما وكان لت،دراسةالناقشةتفضلهمامب حممدعامل علىبن  أمحدبن  الدكتورإبراهيم ما ومالحظا وجيها
  .املرجوةأبلغ األثر يف جتويد الدراسة وإخراجها بالصورة 

إنه ويل ذلك والقادر عليه يف اخلتام أدعو اهللا العلي القدير أن حيفظ أستاذتنا وأن ينفعنا بعلمهم 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  قائمة المحتويات
  الصفحة  الموضوع    

 أ الدراسة باللغة العربية ملخص
 ب الدراسة باللغة اإلنجليزية ملخص

 ج  اإلهداء
 د  شكر وتقدير

 هـ  قائمة المحتويات
 ح قائمة الجداول

 ط مة األشكالئقا
 ط قائمة المالحق
 )مدخل الدراسة ( الفصل األول 

 ٢ المقدمة
 ٥ مشكلة الدراسة
 ٥ أهداف الدراسة
 ٦ أهمية الدراسة
 ٦ حدود الدراسة

 ٧ مصطلحات الدراسة
 )للدراسة الخلفية النظرية ( الفصل الثاني 

   اإلطار النظري:    ً أوال  
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 تابع قائمة المحتويات
 الصفحة  الموضوع

 مراكز مصادر التعلم:  األولالمبحث 
 ١٠  مسميات مراكز مصادر التعلم
 ١١  مفهوم مراكز مصادر التعلم

 ١٤  مبررات تحول المكتبات المدرسية إلى  مراكز مصادر التعلم

 ١٦  التربوية فلسفة مراكز مصادر التعلم وأسسها
 ١٨  أهمية مراكز مصادر التعلم
 ٢٣  أهداف مراكز مصادر التعلم
 ٢٧  متطلبات مراكز مصادر التعلم

 ٣٠  مراحل تطور مراكز مصادر التعلم
 ٣٤  وظائف مراكز مصادر التعلم

 ٣٦  مستويات مراكز مصادر التعلم
 ٣٨  دور مستحدثات التقنية في  مراكز مصادر التعلم

 ٤١  المستحدثات التقنية في  مراكز مصادر التعلمتطبيقات 
 ٤٧  التعليمي في مراكز مصادر التعلم الحاسب اآلليدور 

المستخدمة في الحاسب اآللي التعليمية المعززة ب ستراتيجياتالطرق واال
  مراكز مصادر التعلم

٥٠ 

 ٥٧  في مراكز مصادر التعلم الحاسب اآلليمبررات استخدام 
 ٥٩  في مراكز مصادر التعلم الحاسب اآلليمزايا استخدام 

 ٦٠  في مراكز مصادر التعلمالحاسب اآللي مشكالت استخدام 
 أمناء مراكز مصادر التعلم:  نيالمبحث الثا

 ٦٢  مفهوم أمناء مراكز مصادر التعلم
 ٦٣  ضوابط تكليف أمناء مراكز مصادر التعلم

 ٦٤  مصادر التعلمالصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أمناء مراكز 
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 تابع قائمة المحتويات
 الصفحة  الموضوع

  ٦٥  مهام  أمناء مراكز مصادر التعلم
  ٦٩  الكفايات التي يجب توافرها لدى أمناء مراكز مصادر التعلم

 الدراسات السابقة:      ً ثانيا  
 ٧٣  العربيةالدراسات السابقة 

 ٨٤  الدراسات السابقة األجنبية
 ٨٨  التعليق على الدراسات السابقة

 ٩٠  أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 ٩١  ما استفادته الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 
 ٩٣  تمهيد

 ٩٣  منهج الدراسة
 ٩٤  مجتمع الدراسة

 ٩٤  خصائص مجتمع الدراسة
 ٩٦  أداة الدراسة

 ٩٧  لألداةالصدق الظاهري   
 ٩٨  لألداةاالتساق الداخلي 

 ١٠١  ثبات أداة الدراسة
 ١٠٢  المستخدمة األساليب اإلحصائية

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتحليلها وتفسيرها :الفصل الرابع 
  ١٠٤  تمهيد

 ١٠٤  المتعلقة بالسؤال األولمناقشة وتفسير النتائج 
 ١١٢  مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 ١٢٢  مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
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  الجداول قائمة
  الصفحة  موضوعه  رقم الجدول

 ٩٤ عدد االستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة ١
 ٩٤  من حيث المؤهل مجتمع الدراسةوصف   ٢
 ٩٥  من حيث التخصص مجتمع الدراسةوصف   ٣
 ٩٥  من حيث سنوات الخبرة مجتمع الدراسةوصف   ٤
 ٩٦  من حيث الدورات التدريبية مجتمع الدراسةوصف   ٥
 ٩٩  معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع المجموع الكلي للمحور الذي تنتمي له  ٦
 ١٠١  ستبانةالوالدرجة الكلية ل االستبانةمعامالت ارتباط بيرسون لكل محور من محاور   ٧
 ١٠١  ).االستبانة(الدراسة في أداة " ألفا كرونباخ"معامل ثبات   ٨
 ١٠٤  فئات المقياس الثالثي وتقديراتها اللفظية  ٩

على استخدام  اإليجابيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير العوامل   ١٠
 ١٠٥  المعلمين لمراكز مصادر التعلم

السلبية على استخدام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير العوامل  ١١
 ١١٠  المعلمين لمراكز مصادر التعلم

لدرجة تأثير  مجتمع الدراسةللفروق في وجهات نظر أفراد ) وتنى –مان (نتائج اختبار   ١٢
  . والسلبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي اإليجابيةالعوامل 

١١٦ 

والسلبية  اإليجابيةنتائج تحليل التباين للفروق في وجهات نظر أفراد العينة لدرجة تأثير العوامل   ١٣
 ١١٧  . تعزى لمتغير التخصص

 

 تابع قائمة المحتويات
 الصفحة  الموضوع

 ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها: الفصل الخامس 
 ١٢٥  تمهيد

 ١٢٥  ملخص النتائج
 ١٢٨  التوصيات
 ١٣٠  المقترحات
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  تابع قائمة الجداول

 الصفحة  الموضوع  رقم الجدول
  المعلميننتائج المقارنات البعدية لشيفيه بالنسبة لدرجة تأثير العوامل السلبية على استخدام   ١٤

                          ً                 لمراكز مصادر التعلم وفقا  لتخصصات المعلمين
١١٨ 

 على استخدام المعلمين اإليجابيةنسبة لدرجة تأثير العوامل نتائج المقارنات البعدية لشيفيه بال  ١٥
  .                         ً                 لمراكز مصادر التعلم وفقا  لتخصصات المعلمين

١١٨ 

والسلبية  اإليجابيةنتائج تحليل التباين للفروق في وجهات نظر أفراد العينة لدرجة تأثير العوامل   ١٦
  . تعزى لمتغير سنوات الخبرة

١٢٠ 

والسلبية  اإليجابيةنتائج تحليل التباين للفروق في وجهات نظر أفراد العينة لدرجة تأثير العوامل   ١٧
 . تعزى لمتغير الدورات التدريبية

١٢١ 

  
  قائمة األشكال

  الصفحة  موضوعه      رقم الشكل
  ٢٨  )أ(مركز مصادر التعلم فئة   ١
  ٢٩  )ب(مركز مصادر التعلم فئة   ٢
  ٢٩  )ج(مركز مصادر التعلم فئة   ٣

  
  قائمة المالحق

  الصفحة  موضوعه      رقم الملحق
  ١٤٠  أسماء محكمي الدراسة  ١
  ١٤٢  أداة الدراسة في صورتها النهائية  ٢
  ١٤٦  تطبيق أداة الدراسةخطابات   ٣



 

 

  
  
 

  
  
  
  

                
  
  

  مدخل الــــــــــدراســــة                            

  
  
  
  

  

 الفصل األول
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  :لمقدمةا
  :وبعد للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة

ورها طسبيل رقي األمم وت فالرتبية،      ً     ً  هتماما  كبريا  ا والتعليم بالرتبية اململكة العربية السعوديةهتمت ا
هوية  التيارات الدخيلة وحتفظ                 ً      ً       كما تقف الرتبية سدا  منيعا  أمام ، واالقتصادي  ومنوها العلمي

لقد أولت ، وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة ف ، واجتاهات أبنائه وتعزز من قيم وطنوثقافة ال
لتحقيق الغايات الرتبوية  باعتماد ميزانيات ضخمةبالرتبية والتعليم       ً بالغا       ً  هتماما  االرشيدة  احلكومة

حكومتنا وقد أدركت ، احملب ملليكه ووطنه  بدينهسك املتمالكربى  لبناء املواطن الصاحل املنتج 
ا يف ظل االعتماد على مصدر  الرشيدة وفقها اهللا أن املنظومة التعليمية تبقى قاصرة يف خمرجا

يف مجيع  إنشاء مراكز مصادر التعلمب هـ ١٤٢٠عام   فقامت يف الدراسيالكتاب واحد وهو 
 وسائلوالوالتجهيزات  بأحدث األجهزة  بتجهيزها قطاعات التعليم ومراحله الدراسية وقامت

  ). ٦ص،هـ ١٤٢١،وزارة املعارف (  . التعليمية
نقل التدريس من الطرق اليت تعتمد على التلقني  لتقنيات التعلمواستخدام مراكز مصادر التعلم 

  .) ٣٤١ص،م٢٠٠٦،فتح اهللا ( .والتفسري والعرض إىل التحليل والتقييم واالبتكار واإلبداع 
وتطورت املفاهيم الرتبوية حنو النمو ، لقد إزدادت املعارف واملعلومات بطريقة الميكن مالحقتها 

فأصبح هناك اهتمام باجلوانب املهارية ، الشامل  للطالب ومل تعد تقتصر على النمو املعريف 
  لتقليدية الطرق التدريسية ا أصبحت  أنوأدى ذلك   ،من التفكري  العليا  واملستويات والوجدانية

  ). ٢٤٦ص ،م٢٠٠٧،اخلليفة. ( ماشى مع الواقع اجلديد ال تت
مصدر املعرفة وصاحب السلطة فيها وإمنا صار املعلم وحده  واملعلم يف العملية التعليمية مل يعد 

ما من خربات ومعان مامصدرين هلا و  الطالبو  إضافة إىل ذلك تغري دور .ء وأفكار وأشيا حييط 
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التعلم من خالل طرق  مسؤولية             ً      ً                      فلم يعد متلقيا  سلبيا  حيث ألقيت على عاتقه ،  الطالب
حمور  الطالب اليت جتعلو مثل التعلم الفردي  الطالبالتدريس اليت تعتمد على  اسرتاتيجياتو 

التطورات الشاملة املستمرة للمناهج الدراسية وطرق التدريس  توقد صاحب،العملية التعليمية
أنواعها وضرورة توفريها يف مكان واحد ألمهيتها يف  افةالرتكيز على مصادر التعلم بك احلاجة إىل

  .) ٣ص ،م١٩٨١،كاظمو  جابر( . العملية التعليمية جناح
وفكرة إنشاء مراكز مصادر التعلم نتجت عن املبدأ الرتبوي القائل كلما زادت املثريات احمليطة 

والثورة املعرفية  التقينوقد أدى التقدم ،             ً  كما وأجاد كيفا    الطالبوتنوعت كلما ازداد تعلم  الطالبب
  .)١٤١ص،م٢٠٠٨،يوسف( .إىل نظرة خمتلفة للمدرسة ووظيفتها وتطور علم الرتبية 

فقد كانت يف البداية حتت  قنيةلقد مرت مراكز مصادر التعلم بتغريات مواكبة للثورة العلمية والت
مسمى املكتبة املدرسية وكانت تقتصر على مستودع للكتب واملنشورات  والدوريات مث دعت 

وبعد التآزر بني تقنية املعلومات مع التقنيات ،  فسميت باملكتبة الشاملة   تغري املسمى إىلاحلاجة 
ضافة إىل احلاجة للقيام مبهام التدريب إ ،مهمة سرتاتيجية تعلمية إالتعليمية ودخول تفريد التعليم ك

  .مراكز ملصادر التعلمحتولت املكتبات الشاملة إىل 
التعليم فهي ليست جمرد اقتناء املصادر واألجهزة   قنياتومراكز مصادر التعلم تطبيق فعلي لت

ولكنها تشكل صيغة عملية جديدة لتطوير منظومة التعليم وحتديثها بكافة عناصرها حيث تتميز 
وقد ، بطريقتها النسقية يف تنظيم مكونات العملية التعليمية والرتكيز على العالقات املتبادلة بينها

دل ذلك على يو " تعلم"فمسمى املركز حيمل لفظة  ،التعلم الذايت ارتبط مركز مصادر التعلم مبفهوم
جتعل اليت  دريسيةالت سرتاتيجياتالولذلك ظهرت جمموعة من ا، حمور العملية التعليمية  الطالبأن 
ية والوحدات النسقية ونظام مثل  التعلم حىت التمكن واحلقائب التعليمللتعلم    ً  حمورا   الطالبمن 
  ). ١٣٦ص، م٢٠١٠، عليان ( .احلاسب اآليلعلم باستخدام م الشخصي والتالتعل
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وهو حمور نشاطها واملساعد ، كما يعترب مركز مصادر التعلم هو الواجهة احلديثة للعملية التعليمية 
القدرة الالزمة  الطالبإذ أن التعليم الذي يعتمد على إكساب ، على إجنازها بكفاءة وفاعلية

والقدرة املناسبة حلل ، لالعتماد على ذاته يف احلصول على املعلومات من مصادر متعددة 
هو التعليم القائم على استخدام مركز مصادر التعلم مبا حيتويه من ،املشكالت واإلبداع والتجديد 

عمود الفقري الهي  وبناء على ذلك أصبحت مراكز مصادر التعلم ، تقنيات ومصادر معلومات 
من بناء ذاته  الطالبالذي تعتمد عليه نظم التعليم احلديثة لتحقيق أهدافها املتمثلة يف متكني 

  . اجلماعي املعرفية وتكوين شخصيته العلمية عن طريق التعلم الذايت والتعلم
  .) ١٥ص، م ٢٠٠٩،الصالل العمران و(

باملهارات  يزودمل  القادر على اكتساب املعرفة اليت حيتاجها بنفسه ما الطالب يعدميكن أن  فال
ال أمامه ، در املعرفة املختلفة اة اليت متكنه من التعامل مع مصاملعلوماتي فال بد من إتاحة ا

للتعرف على املصادر املختلفة للمعلومات واحلصول على معلومات داعمة للمقررات الدراسية 
ً                       ه وتعد مراكز مصادر التعلم من أنسب الصيغ متثيال  هلذا الفهم واألقدر على وتوظيفها يف تعلم                                            
  .) ٤١ص،  م٢٠٠٩،الصالل العمران و(حتقيق هذا اهلدف 

ثرائية  مساعدة إويتفق معظم العاملني يف امليدان الرتبوي على ضرورة دعم املناهج الدراسية مبصادر 
  .العملية والثقافية الطالبعلى بناء شخصية  الطالبوتوفري بيئة تعلمية تساعد 

 ومالحظاته على أداء مراكز مصادر التعلم إضافة مصادر التعلم  ملركز      ً أمينا   ولطبيعة عمل الباحث
دراسة يف األدب الرتبوي وما أوصت به الدراسات السابقة املتعلقة باملوضوع مثل  قراءاته إىل

بأن تعمم مراكز مصادر التعلم يف مجيع مراحل التعليم العام كي  اليت أوصت )هـ١٤٢٢(الشرهان 
وأمناء مراكز  حاجة بعض املعلمنيإىل  اليت أوصت)هـ ١٤٢٩(دراسة العطاس و ، أهدافها ققحت

كل ماسبق جعل . األمثل ملراكز مصادر التعلم لالستخدام إىل املزيد من التدريب مصادر التعلم
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ام املعلمني والسلبية على استخد اإلجيابيةالباحث يشعر باحلاجة إىل معرفة  درجة تأثري العوامل 
  .ملراكز مصادر التعلم

  

  :دراسةمشكلة ال
  :ـايل التـ الرئيس سؤالاإلجابة على ال ميكن تلخيص مشكلة الدراسة من خالل

في مدينة بريدة  لمما العوامل المؤثرة على استخدام المعلمين لمراكز مصادر التع
   .؟من وجهة نظرهم

  :الرئيس األسئلة الفرعية التالية تفرع من السؤاليو 
  ؟من وجهة نظرهم على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم اإلجيابيةدرجة تأثري العوامل ما .١
  ؟من وجهة نظرهم العوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلمدرجة تأثري ما .٢
جمتمع يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات نظر هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .٣

سنوات ، التخصص،املؤهل(والسلبية تعزى ملتغريات الدراسة  اإلجيابية تأثري العوامللدرجة   الدراسة
  .؟)الدورات التدريبية،اخلربة 

  :دراسةأهداف ال
  .على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم اإلجيابيةالعوامل  درجة تأثري التعرف على.١
  .العوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم درجة تأثري التعرف على.٢
يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات هناك فروق ذات داللة إحصائية  تكان  إذا معرفة ما .٣

  :تعزى ملتغريات الدراسة والسلبية اإلجيابية تأثري العوامللدرجة  الدراسة جمتمعنظر 
  .) لدورات التدريبيةا،سنوات اخلربة ، التخصص، ملؤهل ا(
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  :دراسةأهمية ال
  :فيما يلي دراسةأمهية ال تربز
واليت ميكن االستفادة منها يف زيادة  والسلبية العوامل اإلجيابية درجة تأثريتوضح الدراسة احلالية .١

 .ام املعلمني ملراكز مصادر التعلماستخد فاعلية
م املعلمني ملراكز مصادر السلبية على استخدا اإلجيابية و العوامل درجة تأثري هذه الدراسة حتدد.٢

يف  تعزيز اإلجيابيات وتاليف السلبياتوبالتايل متكن املسئولني يف وزارة الرتبية والتعليم من ،التعلم
 .مراكز مصادر التعلم

دف إىل تفعيل دور مراكز مص تقدمي.٣ ادر التعلم يف العملية بعض التوصيات واملقرتحات اليت 
 .التعليمية

  :حدود الدراسة
  :الحدود الموضوعية

استخدام على  اإلجيابية والعوامل السلبيةالعوامل  دراسة درجة تأثري على احلالية الدراسة اقتصرت
  .بريدةمبدينة يف املدارس احلكومية التعليم العام املرحلة املتوسطة راكز مصادر التعلم مل املعلمني

  
  :الحدود البشرية

  .رحلة املتوسطة بنني مبدينة بريدةامل يف اقتصرت هذه الدراسة على معلمي التعليم العام
  :الحدود المكانية

  .رحلة املتوسطة بنني مبدينة بريدةمدارس التعليم العام املاقتصرت الدراسة على  
  :الحدود الزمنية

  .ه١٤٣٤/١٤٣٥ عاممن  ثاينخالل الفصل الدراسي ال احلالية الدراسة طبقت
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  دراسةمصطلحات ال 
  :العوامل.١

  .) ٦٢٨ص، ١٩٩٨،آخرون و مصطفى( . مجع عامل والعامل الباعث 
ا القوى املؤثرة عل تتفااليت و  مراكز مصادر التعلم استخدام على                             ً                  ويعرف الباحث العوامل إجرائيا  بأ

  .مع بعضها البعض يف ظروف حمددة
  
  :المؤثرة.٢
  .) ٤٠١ص،١٤١٧،ابن منظور(.  واجلمع آثار الشيءبقية  :أثر
استخدام  من تفعيل أو احلد زيادة يؤدي إىلما كل       ً   إجرائيا    املؤثرة  العوامل يعرف الباحثو  

  .     ً إجيابا       ً   سلبا  أو املعلمني ملراكز مصادر التعلم
  

  :مركز مصادر التعلم.٣
مكان حيتوي على مواد تعليمية متنوعة يتم "مركز مصادر التعلم بأنه ) م٢٠١١(يعرف فتح اهللا  

بشكل  الطالبيتعامل معها ، ذات االرتباط الوثيق باملنهج، فيه تيسري التعلم الفردي واجلماعي 
أساليب التعلم باستخدام ، فاملعار  وإثراء، وبناء اخلربات، الكتساب املهارات وتنميتها، مباشر 
      .١٣٤ص ".ويقوم بإدارة هذا املرفق شخص أخصائي ملصادر التعلم، احلديثة

يف املدرسة حيتوي على قاعات للتعلم الذايت كان م    ً     ئيا  بأنهاكز مصادر التعلم إجر ر م ويعرف الباحث
  الطالبو  يتعامل معها املعلم معلومات وثيقة باملنهج الدراسيعلى مصادر  ويشتملواجلماعي 

  .حتسني الناتج التعليميدف بشكل مباشر 
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  :أمين مركز مصادر التعلم.٤

فرد مؤهل يف  جمال تقنيات "      ً                       تعريفا  ألمني مركز مصادر التعلم  )م٢٠٠٣ ( وآخرونالصاحل أورد 
  هيالت وإدارة ــــوإدارة التسني ـــــاملــــهامه املختلفة مثل إدارة العــــــــــركز ومــــــــــــالتعليم ينفذ عمليات امل

مستشار تعليمي ، مدير معلومات ، املواد واألجهزة وغريها ويضطلع بأدوار مدير مركز معلومات 
  .٥١ص ".مطور مهين و

                                           ً                                          ويعرف الباحث أمني مركز مصادر التعلم  إجرائيا  بأنه معلم مؤهل مت ترشيحه إلدارة مركز مصادر 
.                                         ً دف جعل التعليم والتعلم أكثر كفاءة وتأثريا  ،إدارية وفنية وتعليمية، مبهام متعددة للقيامالتعلم 



 

  
  
 

  
  
  
  

   .اإلطار النظري:أوال                       
  .الدراسات السابقة:     ً ثانيا                  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

 الفصل الثاني
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  النظرياإلطار  :أوال
  :وهيثالثة مباحث في ضوء أهداف وطبيعة الدراسة الحالية تم تقسيم اإلطار النظري إلى 

 .مراكز مصادر التعلم  :المبحث األول
  .أمناء مراكز مصادر التعلم :المبحث الثاني

  
  -:التعلم مراكز مصادر: األولالمبحث 

  مراكز مصادر التعلم  مسميات

إال أن ، سوى فرتة وجيزة على إنشاء مراكز مصادر التعلم مبفهومها احلديث  رغم أنه مل متض
 مسمىتكاد تتفق على  ملراكز مصادر التعلم واليت ال املسمياتاألدبيات الرتبوية حتفل بالعديد من 

التعلم   الرتبوية وعدم اإلميان بدور مركز مصادر لفلسفاتا تعدد ويعزو الباحث ذلك إىلواحد 
  أسهم يف تعدد املسميات التارخيي ملراكز مصادر التعلمالتطور  كما أن،كبديل للمكتبة املدرسية 

  -:أهم مسميات مراكز مصادر التعلم )١٣٨ص،م٢٠٠٨(وقد أورد سرايا
 Teaching or Instructional Media Center.مركز وسائل التعلم .١
  .Instructional Materials Centerالتعليمية مركز املواد .٢
 .Learning&Information Resource Centerمركز مصادر التعلم واملعلومات .٣
 Educational Resources Center.مركز املصادر الرتبوية .٤
  .Educational Services Centerمركز اخلدمات الرتبوية .٥
 Instructional Activity Center. مركز النشاط التعليمي.٦
  .Visual-Audio Media Center مركز الوسائل السمعية والبصرية .٧
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 .Knowledge Centerمناهل املعرفة .٨
 Center .Multi-Media مركز الوسائط املتعددة.٩

  .Multi-Media Library متعددة الوسائط املكتبة الشاملة.١٠
  Learning Resources Center.مركز مصادر التعلم .١١

بالتطور العلمي  ترتبطاأن مسميات مركز مصادر التعلم  نالحظ استعراضه سبق ما من خالل
    ً                  مركزا  للوسائل السمعية  تمث أصبح ،التعليمية مبركز الوسائليف البداية  سميتوالثورة التقنية ف

كما يالحظ من ،  إىل مركز مصادر التعلم التعليم تغري املسمىتقنيات تطور  وبعدوالبصرية  
أكثر مشولية من املكتبة املدرسية بسبب  يف مسماه التعلم مركز مصادرخالل التسميات السابقة أن 

القيام باملهام إضافة إىل  قنيات التعليميةتيسري التعلم الذايت من خالل استخدام التيف  دوره
 يتوفر يف أنشطة  وهذا التنمية مهارات البحث واالستكشاف  و،   واملعلمني طالبلل التدريبية
  .املدرسيةاملكتبات ومهام 

  مفهوم مراكز مصادر التعلم
 - :يلي ومن أهم التعريفات ما يف األدب الرتبويمصادر التعلم  تعريفات مراكزتعددت 
موقع يف املدرسة يقدم خدماته ملعلمي " مركز مصادر التعلم ) م٢٠٠٣( وآخرونالصاحل عرف 

ا  وتشمل هذه اخلدمات توفري مصادر تعليم وتعلم متنوعة ، وإدارييها وغريهم املدرسة وطال
للشبكة املعلوماتية إضافة إىل خدمات أخرى مثل إنتاج ية تاحإمطبوعة وغري مطبوعة وإلكرتونية و 

مهام  أو ومعلومات تسهيالت جمهزة وعمليات من خالل وغريها املهين والتدريب املصادر
  .٤٩ص"حمددة

مرفق مدرسي يديره اختصاصي مؤهل  حيتوي " بأنه مصادر التعلم  ) م٢٠٠٨(انويعرف العمر 
يتعامل معها ، على أنواع وأشكال متعددة من املصادر التعليمية والتقنيات املعلوماتية والتعليمية 
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املعلم بشكل مباشر الكتساب مهارات البحث عن املعلومات وحتليها وتقوميها بغرض بناء معارفه 
ويقدم خدمات تسهل ، وخرباته وتنميتها باستخدام نشاطات قائمة على أساليب التعلم املختلفة 

  .٤٩ص"واملعلم االستفادة من إمكاناته  الطالبعلى 
نظام متكامل أو تصميم لبيئة تعليمية "  بأنه لتعلمفقد عرف مركز مصادر ا) م٢٠١٠(أما عليان 

ويسعى إىل حتقيق أهدافها من خالل القيام مبجموعة ) املدرسة ( متكاملة تتبع مؤسسة تعليمية 
من الوظائف والعمليات واألنشطة  وتقدمي سلسلة من اخلدمات املكتبية واملعلوماتية اليت ختدم 

جمموعة جيدة وغنية من مصادر التعلم واملعلومات  ريق توفريأوال واملعلم ثانيا وذلك عن ط الطالب
من مواد ووسائل وأجهزة  تقنياتقدمته ال بأشكاهلا كافة مطبوعة وغري مطبوعة ودجمها مع كل ما

  .٢٥ص"ن أجل تطوير العملية التعليمية وتقنيات متطورة م
على الوظائف  يركزتعريفات مراكز مصادر التعلم فبعض التعريفات  عدم اتفاق سبق ويالحظ مما

تم ، واملهام والبعض اآلخر ينظر إىل مصادر التعلم كنظام وبيئة تعليمية  وهناك تعريفات 
ا مراكز مصادر التعلمتركز  وأخرى .كز ا املر  بتجهيزات وهذا أدى بدوره  على األنشطة اليت تقوم 

  .ت ملراكز مصادر التعلمت التعريفاإىل ظهور عشرا

  مراكز مصادر التعلم تحول المكتبات المدرسية إلىمبررات 
م أنه  جيب أن حتتوي ١٥٧٨لتعليم باململكة املتحدة عاملقد ورد يف التقرير الدوري لوزارة الرتبية وا

سمات واآلالت الفلكية  املباين املدرسية على مكتبة ومعرض مزود بكل أنواع الكتب واخلرائط وا
ا املدارس من اإلدارات  وكل األشياء األخرى ذات الصلة بعملية التعليم والتعلم سواء زودت 

ا املدارس من ميزانيتها اخلاصة تقنياتالرئيسية ل   ). ١٣٧ص، م٢٠٠٨، سرايا(.الرتبية أو اليت اشرت
  



١٣ 
 

)  ١٣٧ص،  ٢٠٠٨( أوردها سرايا وهناك مربرات لتحول املكتبات املدرسية ملراكز مصادر تعلم
  :منها 

حمدودية مصادر التعلم املتوفرة يف املكتبة املدرسية واعتمادها على األوعية والوسائط الورقية .١
 .املطبوعة واملتمثلة يف الكتب والدوريات واملوسوعات واملعاجم وغريها

من عناصر العملية     ً ويا                                                               ً     النظرة غري الواقعية لإلدارة حنو املكتبات التقليدية واعتبارها عنصرا  ثان.٢
 .التعليمية

قراءة سواء بسبب عدم تعويدهم على قيمة القراءة أو بسبب الوعدم إقباهلم على  الطالبنفور .٣
توبة مللهم من التعامل مع الكتب الورقية املطبوعة وشكلها الثابت املعتمد على النصوص املك

 .وبعض الرسوم والصور الثابتة
م وميوهلم الطالبنقص الكتب واملواد املطبوعة املناسبة ألعمار .٤  .وهوايا
 .لمطبوعات داخل املكتبة التقليديةعدم وجود تنظيم جيد ل.٥
م يف التعامل مع املعلمني و ) أمناء املكتبات ( عدم كفاية املوظفني .٦ م ونظر  الطالبوقلة خرب

 .التقليدية لدور أمني املكتبة
 إمكانية استخدام املكتبة يف العروض الضوئية أو لورش العمل أو مكان للتدريبعدم .٧

  :األسباب التالية)  ١٣٦ص ،م٢٠٠٣(اسامل وسراي كما أورد
 .بصورة مسهلة وميسرة الطالب االنفجار املعريف املتزايد وضع املعارف يف يد.١
ا قينالتطور الت.٢  .والذي أدى إىل تنوع املصادر وجد
 .التعليم تقنياتمفهوم الوسائل التعليمية يف إطار املفهوم الشامل لتطور .٣
االتغري اإلجيايب الذي .٤  .طرأ على وظيفة الرتبية ومؤسسا
 - :ظهور عدد من االجتاهات الرتبوية العاملية اليت فرضت نفسها على العملية التعليمية ومنها .٥
م العادينيني من ذوي االحتياللطالبالدمج الرتبوي الشامل .٦  .جات اخلاصة مع أقرا
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التقومي ، لواقع التخيلي ا، التعلم املتنقل ، اإلنرتنتالتعلم ب: مثل املدمج اإللكرتوينم يالتعل.٧
 .الواقعي

  - :فقد أورد مايلي)  ٤٩,٤٨ص ص،٢٠١٠( انــــعليأما 
 :نمو االتجاه العلمي.١
أصبحت اخلربة احلسية هي املادة ، كونته لدى األفراد من اجتاهات  بفضل احلركة العلمية وما 

حيث ، ومركز مصادر التعلم حيوي املصادر املتعددة واحملسوسة للمعرفة ، األوىل للتعليم والتعلم  
ا تتيح  واستخدام ،      ً                                                    ني فرصا  أكثر للتعليم والتعلم عن طريق املمارسة والتدريب واحلسللطالبإ

العلمي من يؤكده االجتاه  وبذلك تستجيب إىل ما، حل املشكالت و ،  أساليب االستقصاء
 .أساليب ومناهج للتعليم

 :ظهور منحى النظم.٢
                                                      ً                 النظم يقصد به أن ينظر للعملية التعليمية باعتبارها نظاما  حيتوي على مدخالت  ىظهور منح 

ً  جانبية فمثال  كما تتفاعل مع نظم ، وحتدث تفاعالت بني املدخالت واملخرجات ، وخمرجات              
 تقنياتومن هنا أخذت ، ميكن الفصل بني اهلدف والوسيلة فهي كلها يف تفاعل مستمر  ال

ليمي يتجزأ من النظام التع            ً      ً                                       التعليم وضعا  جديدا  فهي ليست مثريات أو منبهات ولكنها جزء ال
 .التعلمي على خمتلف مستوياته

  :تغير مفهوم الخبرة.٣
 غومراكز مصادر التعلم تعد أكثر الصي،    ً     ً               حتديا  كبريا  لعملية التعلماملفهوم الشامل للخربة يطرح 

فهي تتيح لكل ، استجابة ملفهوم اخلربة الشاملة اليت تتفاعل مع النشاط اإلنساين مبختلف جوانبه 
توفره من مصادر مقروءة ومسموعة ومرئية على  فرصة احلصول على اخلربة من خالل ما طالب

  .والتنوعدرة كبرية من االتساع ق
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  :تغير مفهوم التعليم.٤
وهو نشاط أغلبه لفظي يستهدف ،                                          ً                كان ينظر للعملية التعليمية باعتبارها نشاطا  يقوم به املعلم 

دون اعتبار الحتياجات ، اخلاصة  سط من املعرفة املستهدفة بقيمتهاعلى ق الطالبحصول 
أما التعليم يف ظل مفاهيم ،والكتاب هو مصدر املعرفة واإلدارة الوحيدة للتعليم ، وميوله  الطالب

 الطالبيشارك فيها املعلم كما يشارك فيها ، اخلربة الشاملة فهو تفاعل مستمر بني املعلم وطلبته 
 مفهوم وقد بدأت مراكز مصادر التعلم تستجيب جلميع املتغريات يف،     ً        ً       ً  ختطيطا  وتنفيذا  وتقوميا  

  .الطالبوالذي يليب احتياجات ، التعليم  وتقدم إمكانات كبرية للتعليم الفردي 
  :نمو االهتمام بالتعلم.٥

وانتقل الثقل من ، وبذلك ركزت اجلهود الرتبوية على التعلم ، أصبح هدف التعليم هو التعلم 
من جهد  الطالبيقوم به  ن ماولك، يقوم به املعلم  فاملهم يف التعليم ليس ما،  الطالباملعلم إىل 

ات و أن ينشط للحصول على اخلربة التعلمية واألد للطالب ومراكز مصادر التعلم تتيح ونشاط
  .األمل يف حتويل التعليم إىل تعلمالتعليمية من أشرطة وأفالم وآالت تعليمية قادرة على حتقيق 

  :تغير وظيفة المدرسة.٦
تمع واحتياجاته أصبحت املدرسة تشتق أهدافها من أهداف                          ً وأصبحت مناهجها تعرب تعبريا  ، ا

تمع تمع جبميع ،     ً                صادقا  عن ثقافة ا واتسعت أساليب التعليم والتعلم حيث يشارك فيها ا
يف خمتلف  تسهممؤسساته وطاقاته  وأصبحت املدرسة بذلك منفتحة كل االنفتاح على جمتمعها و 

 خمتلف صور التنمية الصحية واالقتصادية             ً                           أنشطته إسهاما  يعينه على التقدم وتشارك يف
ونتيجة لذلك فإن مراكز مصادر التعلم هي القادرة على ربط املدرسة ، واالجتماعية والثقافية 

  .ر فيها من إمكانات ووسائط متعددةيتواف بالبيئة اخلارجية من خالل ما
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  :تغير وظيفة المعلم .٧
                ً        ً       ً             فأصبح املعلم موجها  ومرشدا  وميسرا  لتعلم طلبته ، إن تغري وظيفة املدرسة أدى لتغري وظيفة املعلم 

تمع والسعي  لتحقيقها       ً                           ً         ً                                ومديرا  للموقف التعلمي وأصبح مصلحا  اجتماعيا  يدعو إىل تبين أهداف ا
       ً              وأكادمييا  يتم من خالهلا                                         ُ       ً لذا فإن الدور اجلديد للمعلم يتطلب إعدادا  تربويا  ، لصاحل بيئته وجمتمعه 

  .ا باستمرار من خالل مصادر التعلمتزويده بأحدث نظريات الرتبية ومستجدا
  : بزوغ حركة الكفايات التعليمية .٨

مبا ، مراكز مصادر التعلم هي األكثر قدرة على االستجابة ملطالب حركة الكفايات التعليمية 
التعليم املصغر قادرة على تغيري مسار إعداد املعلم مثل ، تقدمه من وسائل وفرص تعليمية متنوعة 

  .ن كفاياته ومهاراتهم               ً        ً         وتأهيله أكادمييا  وتربويا  مبا يزيد 
مصادر  إىل مراكز لتحول املكتبات املدرسيةويرى الباحث أن األسباب السابقة جمتمعة كافية 

                                                                                 ً         التعلم فلم يعد التعليم التقليدي املعتمد على اإللقاء واستخدام السبورة التقليدية كافيا  ملواجهة 
تغري أدوار كل من املعلم نتيجة ل ،متطلبات تطوير النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية

س واالجتاه حنو تفريد كما أن االجتاه العلمي املعتمد على املمارسة والتدريب واحل،  الطالبو 
من  كل ماسبق ،  مراكز مصادر التعلم لتحول املكتبات املدرسية إىلمن أهم املربرات  التعليم

  .واالجتاه حنو جمتمع املعرفة التعليمية مراكز مصادر التعلم لتحقيق اجلودة تعميممربرات يستدعي 

  فلسفة مراكز مصادر التعلم وأسسها التربوية 
ووجوب االستجابة هلذا الفروق تشكل احملور الرئيسي  الطالبمبدأ الفروق الفردية يف التعلم بني 

  بناء على املؤسسة التعليمية تتحدد فلسفة مركز مصادر التعلم و  ،علم ــــــلفلسفة مراكز مصادر الت
  .تتبعها ليتا
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 ) ٦٢ص،  ٢٠٠٣(رونــــــــــوآخالصاحل أوردهابعوامل عديدة  تأثرت فلسفة مراكز مصادر التعلملقد
  - :وهي

واملعلمني وذلك بأن يوجه كل مصدر من املصادر البشرية وغري البشرية  الطالبحاجات .١
 .رآخ شيءواملعلمني أوال وقبل كل  الطالبملقابلة  حاجات 

طالب للتوفري خدمات تعليمية ومعلوماتية وتدريبية تتميز باجلودة والفاعلية والكفاءة : اخلدمة .٢
م وحتقيق رضاهمواملعلم  .ني ملقابلة حاجا

  .توفري دعم إداري مستمر من قبل إدارة تقنيات التعليم يف وزارة الرتبية والتعليم: الدعم اإلداري .٣
تيسري االتصال املفتوح واملرن بني إدارة مركز مصادر التعلم واملستفيدين من املعلمني : االتصال  .٤
  .الطالبو 
 وفري فرص متساوية ألفراد اجلمهور املستفيد يف الوصول إىل املصادر املعلوماتيةت: اإلتاحة .٥

ا من داخل املركز وخارجه   .وشبكا
  :)٩٢,٩١ص ص،١٤٣٤،أوردها عطار وكنسارة فلسفية دعت إلقامة مراكز مصادر التعلم أسس وهناك

  .مصادر التعلمتتوفر إال من خالل مراكز  اليت التكامل املعرفة و تنوع مصادرها  .١
ال التعليمي بالقراءةضرورة تكامل اخلربة التعليمية  .٢ فالصورة الذهنية هلا بعد ، واملشاهدة  مع ا

                           ً                                                 ً أما إذا شاهد الطالب فيلما  عن املوضوع الذي قرأه فيكتسب املعىن الذي اكتسبه بعدا  ، واحد 
  .آخر 
  .يف اسرتاتيجيات التدريس املعاصر                                        ً       ً تطور مفهوم الوسائل التعليمية فأصبحت جزءا  أساسيا   .٣
التأكيد على التعلم الذايت الذي يقوم على االهتمام بالفرد من حيث ميوله وحاجاته والفروق  .٤

  .الفردية بينه وبني زمالئه
  .يف احلصول على اخلربة اليت توفرها الوسائل واملواد التعليمية طالبالدور اإلجيايب لل .٥
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ئل والطالب ومنط فهناك منط املعلم والطالب ومنط املعلم والوساتنويع أساليب التعلم والتعليم  .٦
  .الوسائل والطالب

  .واره قاصرة على التلقني واإللقاءتغري دور املعلم وفلسفة التدريس ومل تعد أد.٧
أساليب حتقيق األهداف الرتبوية للمؤسسات التعليمية يف مساعدة املعلمني على تطوير .  ٨

  .التدريس
التي تحرص عليها فلسفة  المبادئأهم ) ٥٤٦،  ٣١ص ص، م١٩٨٦ ( محدانورد أ كما

  :مصادر التعلم
جيب توفري مصادر  خيتلف يف أسلوبه اإلدراكي وقدراته عن زميله اآلخر ، وهلذا طالبأن كل  .١

أن مبدأ الفروق الفردية يف التعلم  وهذا يعين. تعلم خمتلفة تتوافق مع طبيعة وخصائص كل منهم 
  .تشكل احملور الرئيسي لفلسفة مراكز مصادر التعلم  ووجوب االستجابة هلذه الفروق الطالببني 

والنوع ، فتدعيم  أن توفري أكثر من أسلوب ومصدر للتعلم يؤدي إىل زيادة التعلم يف الكم .٢
يؤدي إىل زيادة التشويق واالنتباه  امليدانية أسلوب احملاضرة باألفالم والشرائح والعينات والزيارات

عاب يؤدي إىل درجة عالية من االستي الطالب والرتكيز كما أن تشغيل أكثر من حاسة واحدة عند
  .والتذكر والقدرة على التطبيق

                                                                                      ً  ويتضح مما سبق أن الفلسفة اليت تقوم عليها مراكز مصادر التعلم تركز على تفريد التعليم مراعاة  
إىل وأن توفري أكثر من مصدر تعلم يؤدي ، ووجود الفروق الفردية  البالطلتفاوت القدرات بني 

  .زيادة التعلم يف الكم والنوع

  التعلم أهمية مراكز مصادر 
املكونات الرئيسة يف دعم املؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات  تعد مراكز مصادر التعلم من

  .وتربز أمهية مراكز مصادر التعلم يف رفع كفاءة الطالب واملعلمني، األفراد 
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  :أمهية مراكز مصادر التعلم مبا يلي)  ٨٣,٨٢ص ص، ١٤٣٤(وقد أورد عطار وكنسارة

مع توفر إمكانات ، استخدام مصادر التعلم متنوعة توفر البيئة التعليمية اليت متكن الطالب من .١
  . تطوير الربامج التعليميةمادية وطاقات بشرية لكل من املعلم والطالب وخدمات تسهم يف

  .الطالب وإثارة ة اهتمامهم            ً      ً                              تقدم أمنوذجا  خمتلفا  داخل الصف الدراسي يساعد يف جذب.٢
ً         ً                      تعد بديال  اقتصاديا  يوفر النفقات الالزمة .٣ لتقنيات التعليمية لتجهيز مجيع الصفوف الدراسية با       

  .ومصادر التعلم
تساعد يف تنظيم املصادر التعليمية وتصنيفها مما يسهل الوصول إليها من خالل استخدام .٣

  .املواد التعليمية ومصادر التعلم اإلجراءات الفنية من فهرسة وتصنيف
ادة تنظيم املواد واملصادر املستخدمة وترتيبها وإع، ذها يتساعد املعلم يف التحضري للحصة وتنف.٤

  .التعلم وضمان استخدامها للمرات القادمة مبساعدة أمناء مراكز مصادر
تتيح فرصة التعلم يف األوقات اليت خيتارها الطالب وللمواضيع اليت يفضلها أو يرغب باالستزادة .٥

  .ادراسية داخل الصف وما يقدم  فيهفيها دون التقيد باحلصة ال
وذلك ، إعطاء مزيد من املرونة للعملية التعليمية وكسر اجلمود يف اجلدول املدرسي التقليدي . ٦

  .االعتماد على مراكز مصادر التعلمبتغيري مكان التعلم ووسيلة التعلم وطريقته ب
  .وتغيري وسائل التعلم يف املدرسة، وتطوير املناهج وطرق التدريس ، مقابلة الفروق الفردية. ٧
  .تلبية احتياجات الطالب واملعلمني يف عملية التعلم.٨
إمداد املعلمني واإلداريني بالربامج اليت تساعدهم على أداء أعماهلم بشكل جيد يتوافق مع .٩

  .التكنولوجيا احلديثة
حتقيق التكامل بني عناصر العملية التعليمية من مناهج ومصادر تعليمية وأبنية مدرسية وقوى .١٠

  .بشرية
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  .حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية.١١
  .حتقيق املعرفة من خالل التنوع يف املصادر والتكامل يف اخلربات املتاحة.١٢
  .تطبيق التعلم القائم على الوسائل التعليمية.١٣
االهتمام بتوفر املرونة يف كل تنظيمات املركز التعليمية بعمليات التزويد باملصادر التعليمية . ١٤

  .ظيمهاوفهرستها وتن
م إإتاحة الفرصة للطالب واملعلمني لالستفادة من املصادر التعليمية و .١٥ نتاجها لتوفر احتياجا
  .منها

التعليمية  الطالباحتياجات  وجيب أن خيطط اختصاصي املركز ويعمل مع املعلمني لدعم
هذه االحتياجات ويساعدهم على أن يستخدموا  والشخصية مبصادر املعلومات اليت تليب هذه

  .)(Dubber,1995,p,55 دوبر .املصادر بكفاءة ومتكن 
التعليم والتعلم ومواقفهما  تطوير ونقلو مركز مصادر التعلم هو أكثر مكونات املدرسة قدرة على 

أن  لذا جيب،مبصادر املعرفة بشكل مباشر  الطالبمن الطرق التقليدية إىل مواقف وطرق تربط 
جتعل دائرة البيئة التعليمية أكثر اتساعا ، حبيث تتجاوز املعلم واملقرر ة على أن يتعمل النظم التعليم

مع  فاعليةبشكل أكثر  الطالبيتصل  الدراسي لتصل إىل مركز مصادر التعلم ، كما جيب أن
م املعلوماتية  اليت  مركز مصادر التعلم ، وأن تكون لديهم فرصة أن يستخدموا ويطوروا مهارا

مع العديد من املواقف التعليمية املتنوعة وهكذا تساعد التعليم  أن يتكيفوايستطيعون من خالهلا 
يف   احلياة ، لذا فإن مركز مصادر التعلم أصبح وجوده ضرورة تعليمية وتربوية  ً     ا  طيلةأن يكون مستمر 

   .) ٣٤ص ، ـه ١٤٢٨، العمران (.ا العصرمن حتديات أمام املدرسةفرزه هذيكل مدرسة ملواجهةما
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   ) ٢ص، ٢٠٠٣(وآخروناحل ـالص كما أوردها  الطالبز مصادر التعلم للمعلمين و أهمية مراك وتبرز
  :ما يلي في
  .التعليم والتعلم دعم جهود اإلصالح الرتبوي اهلادف إىل دمج التقنية يف املنهج ويف نشاطات .١
فرص التعلم  دعم أساليب التعليم والتعلم احلديثة من خالل توفري بيئة غنية باملصادر تتيح .٢

  .على وسائط متعددة الذايت يف مواقف أصيلة معتمدة
  .ارسة مهارات الثقافة املعلوماتيةإتاحة بيئة تعلم مرنة ومفتوحة ملم .٣
واحلوسبة  تنمية مهارات التعلم املوجهة ذاتيا ومهارات البحث والعمل اجلماعي واالتصال .٤

  .والتفكري الناقد وغريها
أبعد من  إىل الطالبحتسني التدريس من خالل دعم املعلم باملصادر املطلوبة لالنطالق ب .٥

 الطالبيقضيها الساعات اليت  حتصيل املعلومات اليت تقاس بعدد الوحدات اليت يشملها املنهج أو
  .يف قاعات الدراسة

من   ً ا  مستمر   ً ا  وهو تعليم يشهد منو  –دعم وتشجيع التعليم عن بعد املعتمد على الشبكات  .٦
سيجية والصفحات الن اإللكرتوين املختلفة مثل الربيد اإللكرتوينخالل توفري أدوات االتصال 

  .وجمموعات املناقشة وغريها
الدروس  تيسري عملية نشر االبتكارات التعليمية وتبنيها من خالل إتاحة فرص نشر .٧

تمع التعليمي ، وتبادل اخلربات ، وجتربة التجديدات ادة بني أفر اإللكرتونيوالنشاطات التعليمية   ا
  .هداف العملية التعليميةخلدمة أ

البشرية  وتشجيع تقدميها بوسائط متنوعة من خالل تقدمي التسهيالت الطالبدعم مشاريع  .٨
  .واملادية املطلوبة

  .إنتاج مصادر تعليمية متنوعة مصممة خصيصا ملقابلة حاجات مجهور معني .٩



٢٢ 
 

تمع املدرسي الواحد وبني . ١٠              ً املدارس خصوصا   دعم عملية املشاركة يف املصادر بني أفراد ا
  .بعد املعتمد على شبكات احلواسيب من خالل االتصاالت عن

  -:)  ٢٦٤ص، ٢٠٠٣(الشرهان أوردها هناك أنشطة تبرز دور وأهمية مراكز التعلمكما أن 
  .اليت ختدم العملية التعليميةعات إصدار النشرات الرتبوية واملطبو  .١
والرسوم  تصميم وإنتاج كثري من املواد والوسائل كاألفالم التعليمية والشفافيات والشرائح .٢

  .والنماذج
  .املتعددة توفري أفالم الفيديو واألشرطة السمعية واستخدامها يف األنشطة التعليمية .٣
  .تعلم الذايت وتعزيزهممارسة ال.٤
وإنتاج  احلاسب اآليل على كثري من املهارات التعليمية مثل استخدام الطالبتدريب املعلمني و  .٥

  .بعض الوسائل التعليمية
  :يف مايلي مأمهية مراكز مصادر التعل ) ١٤٢ص،م٢٠٠٦( متورــكأورد  و 
  .بعيدا عن املعلم والكتاب املقرر توفري خربات بديلة للتعلم الفردي واجلماعي .١
  .استخدام وإنتاج املواد التعليميةتوفري خدمات استشارية يف جمال  .٢
االتصال  تطوير مهارات البحث العلمي وتسخريه خلدمة العملية التعليمية باستخدام وسائل .٣

  .وعةاملختلفة مطبوعة كانت أو غري مطب
  .ية اليت ختدم املقررات التعليميةتأمني الكتب والربجميات التعليم .٤
  .الطالبء البحوث والدراسات التجريبية للكشف عن استعدادات إجرا .٥

يف كل مدرسة  مركز مصادر التعلم أصبح ضرورة تعليمية وتربويةوميكن تلخيص ما سبق  بأن 
حتتاج لوجود  أساليب التعليم والتعلم احلديثةكما أن ، ملواجهة ما يفرزه هذا العصر من حتديات
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ا توفر مراكز مصادر التعلم يئة غنية باملصادر تتيح فرص التعلم الذايت يف مواقف أصيلة ب أل
  .واملعلم الطالبخلدمة  اإلنرتنتعلى التقنيات التعليمية و معتمدة 

   أهداف مراكز مصادر التعلم

هو تعزيز عملييت يف مدارس اململكة العربية السعودية  مصادر التعلم  كزا اهلدف العام من إنشاء مر 
دف بناء ذاته املعرفية  الطالبالتعليم والتعلم وذلك بتوفري أوعية خمتلفة يتعامل معها  مباشرة و 

وتنظيمها وحتليلها ونقدها ، وتنميتها من خالل  اكتساب القدرة على البحث عن املعلومات 
مل تكن هناك رؤية واضحة  ما  بهميكن أن يؤدي مركز مصادر التعلم دوره املناط  الو ،واستخدامها 

  .يف العملية الرتبوية والتعليمية وأهداف تنسجم مع رسالة املركز ودوره
  :وهيأهداف مراكز مصادر التعلم أهم  ) ١٤١,١٣٩ص ص، م ٢٠٠٨(سرايا وقد أورد 

 :العامة األهداف:أوال
 .من خالل التقصي واالكتشاف طالبللتوفري بيئة تعليمية مناسبة لتنمية مهارات التفكري .١
 .املتنوع ملصادر التعلم باملدرسة توفري بنية حتتية وتسهيالت الزمة لالستخدام.٢
العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة من مصادر التعلم مبا يتناسب مع  الطالبتلبية احتياجات .٣

 .املقررات الدراسية من ناحية أخرىخصائصهم من ناحية ومفردات 
 .يف فعاليات العملية التعليمية الطالبمن  اإلجيابيةعلى املشاركة  التشجيع.٤
 .ف التعليمي مبصادر وخدمات املركزمعاونة املعلمني على ربط املوق.٥
 .دثة يف األمنوذج الرتبوي املعاصرلتقبل التغريات احلا الطالباملسامهة يف إعداد .٦
تمع  إتاحة الفرصة للتدريب.٧ االت الرتبوية واالجتماعية والت احمليط يفوالتوعية ألفراد ا   .قينا
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 :األهداف الخاصة:     ً ثانيا  
  :الطالبأهداف خاصة ب .أ

لم مالئمة العاديني ومن ذوي االحتياجات اخلاصة مبصادر تع الطالبتلبية احتياجات .١
م  .خلصائصهم واستعدادا

 .وخاصة يف املرحلة االبتدائية الطالبتوفري املناخ املناسب للمطالعة والتسلية والرتفيه عن .٢
لى الرتدد عليها واالستفادة مبصادر التعلم وكيفية استخدامها وتشجيعهم ع الطالبتعريف  .٣

  .منها
  .تعلم الذايت والتعاوين والتشاركيال اليبعلى أس الطالبتدريب  .٤
  .الوجدانية، هاريةامل، املعرفية  :يف جوانبها الثالثة  الطالباملسامهة يف بناء شخصية  .٥
عاديني وموهوبني وذوي احتياجات :  الطالبإتاحة فرص تعليمية متكافئة ومتساوية بني مجيع .٦

  .خاصة
  .ومحاسهم حنو العملية التعليمية الطالبرفع مستوى دافعية  .٧
 :أهداف خاصة بالمعلمين.ب
 .التعليمية اليت تتوفر باملركز تنمية مهارات املعلمني اخلاصة بتصميم وإنتاج واستخدام املواد .١
 .دة مستوى كفاءة املعلمني املهنيةاملسامهة يف زيا.٢
  .هارات املعلوماتية لدى املعلمنيتنمية امل.٣
 :أهداف خاصة بالمقررات الدراسية.ج
 .متنوعة لتبسيط املقررات الدراسيةتوفري مصادر تعلم .١
  .ة وتوظيفها يف املناهج الدراسيةدمج التقنيتوفري تسهيالت ومصادر مادية وبشرية لدعم جهود .٢
  .درسية املصاحبة للمناهج الدراسيةدعم ممارسة النشاطات امل.٣
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 :بالمدرسةأهداف خاصة .د
 .جيل من العقول النشطة واملبتكرة تكوين وتأهيل.١
 .ةطات املراكز وأهداف املدرسالتكامل بني نشا.٢
  .املدرسةية التعليم املستمر داخل تفعيل عمل .٣
  .التعلم النشط ،التعلم الفردي ،التعلم التعاوين  :دعم أساليب التعليم والتعلم احلديثة مثل .٤
  .التعليمية باملدارس ورفع مستواهاحتسني العملية  .٥
  .دعم مفهوم دمج التقنية وتكاملها يف التعليم  .٦
  .كارات التعليمية وقبوهلا وتبنيهاالتشجيع على نشر االبت .٧
 :مستحدثاتها في العملية التعليميةالتعليم و  تقنياتأهداف خاصة بتوظيف منتجات .هـ
 .وبرامج التدريب عليها لتقنيةتوفري األجهزة واملستحدثات ا.١
 .ومفردات املقررات الدراسية الطالبتصميم وإنتاج مصادر التعلم املتنوعة املناسبة جلميع .٢
  .واملعلمني الطالبتنظيم تداول األجهزة ومصادر التعلم بني .٣
  .ملية التعليميةاملعلومات واالتصاالت يف تبسيط الع تقنيةتسهيل عملية االستفادة من  .٤
  .التعليم واملعلومات تقنياتتقدمي الدعم الفين يف .٥
  .املصادر األخرىخالل املشاركة يف ملصادر تعلم متنوعة من  الطالبدعم وصول املعلم و .٦
 :يئة المحيطة بمراكز مصادر التعلمأهداف خاصة بالب.ي
تمعغرس امليول القرائية واستغالل أوقات الفراغ ألفراد .١  .ا
تمع وخاصة األطفال مثل االعتماد على .٢ غرس الكثري من العادات السلوكية الطيبة لدى أفراد ا

 اباعتباره مقتنيات املراكز سليمة يف الدراسة واحرتامالنفس يف اكتساب املعلومات وإتباع طرق 
   .عامة للجميع ملكية
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تمعتقدمي خدمة اإلعارة املكتبية وإعارة األفالم و  .٣   .املصادر املناسبة ألفراد ا
 لسات التعاونية املشرتكة ألفرادتقدمي بعض احللول ملشكالت البيئات احمللية من خالل اجل.٤

تمع يف طرح حلول  ا يف الدول األخرىهلذه املشكالت أو باإلطالا   .ع على مثيال
تمع ألفراد ا اليت ميكن أن توفرها املراكز قنيةإعداد أدلة مبصادر التعلم وأنواع املستحدثات الت.٥

  . لتدعيم مبدأ التعلم املستمر
  :األهداف التالية) ٩٥ص ،ه١٤٣٤(وأضاف عطار وكنسارة 

  الذايت من خالل استخدام األجهزة واملعدات واملواد التعليمية املتوفرة باملركزتنمية مهارات التعلم .١
  .لطالبلتفكري وحل املشكالت لدى اتنمية مهارات البحث واالستكشاف وا.٢
                                    ً                                             تزويد الطالب مبهارات وأدوات جتعله قادرا  على التكيف واالستفادة من التطورات السريعة يف .٣

  .نظم املعلومات
  .الدراسي دعم املنهج.٤
  .وتصميم وإنتاج املصادر التعليميةتقدمي الدورات التدريبية يف تشغيل األجهزة وصيانتها .٥
  .مساعدة املعلم يف تنويع أساليب تدريسه.٦
  .مساعدة املعلم يف تبادل اخلربات والتعاون يف تطوير املواد التعليمية.٧
  .الدراسة العاديةتقدمي اختيارات تعليمية متنوعة ال توفرها أماكن .٨
  .تلبية احتياجات الفروق الفردية.٩

والكشف عن ميوهلم احلقيقية واالستعدادات الكامنة ، إكساب الطالب اهتمامات جديدة.١٠
م يف احلصو ، والقدرات الفاعلة لديهم   .ل على املعلومات من مصادر خمتلفةوتنمية قدرا

لعامة أو األهداف اخلاصة لتؤدي مراكز ويتضح مما سبق تكامل األهداف سواء كانت األهداف ا
ا يف العملية التعليمية والرتبوية  كما يالحظ على األهداف إشراك ، مصادر التعلم دورها املناط 
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تمع احمللي والبيئة املدرسية بكاملها لتحقيق أهداف وزارة الرتبية والتع ليم يف اململكة العربية ا
  .السعودية

  كز مصادر التعلم ا متطلبات مر 
إىل جمموعة من  من املرافق التعليمية اليت حتتاج اكغريه  ةفق تعليمياكز مصادر التعلم مر ا عترب مر ت

  .من أجلها تحقق األهداف اليت وضعتتاملتطلبات حىت 
  - :بات مراكز مصادر التعلم فيما يليأهم  متطل) ٧٠-٥٥ص ص، ٢٠٠٧(وقد أورد العمران  
  :اإلمكانات البشرية:   ً ال  و أ
واخلدمات اليت  ن مركز مصادر التعلم يتطلب عددا من العاملني للقيام بكافة العمليات واألنشطةإ

تأهيال يتناسب مع طبيعة املهام  وجيب أن يكون هؤالء العاملني مؤهلني. يهدف املركز إىل تقدميها 
ا ، وحيتاج مركز مصادر التعلم مدير عام  : ات يعملون به ، وهم فئ إىل أربع اليت يقومون 

وعامل ، واملدرسني فيها الطالبفين لصيانة األجهزة ،  وعدد  مصادر التعلم  أخصائي مركز
  .النظافة
  :ميزانية مالية:     ً  ثاني ا 

صيانته، باإلضافة إىل قدرة  ومتابعة هال بد من ميزانية يعتمد عليها مركز مصادر التعلم لبناء مرافق
البسيطة مبا يسمح من إمكانات ميزانية  ة وشراء األدواتـاملستلزمات الضروريشرائية لتأمني 

  .اد الالزمة من قبل إدارة التعليموشراء املو  ة، أو ختصيص ميزانية مالية لتجديدــــاملدرس
  :اللوائح والنظم :     ً  ثالث ا 

  بداخله وحىت  يعتمد مركز مصادر التعلم على جمموعة من اللوائح والنظم اليت حتكم سري العمل
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املركز أو نقص فاعليته ، وهذه  يكون هناك فوضى إدارية ومهنية مما يسبب يف تعطيل أداء ال
للتعليم ، ويزود كل مركز بكتيب حيوي سياسة                          ً                      اللوائح والنظم تكون غالب ا معدة من اجلهات العليا

  .واألوراق والنماذج املطلوبة املركز وفلسفته املتبعة فيه
  :مالئمة مركز مصادر التعلم للمبنى المدرسي:    ً   رابع ا 

ثالث فئات حىت تتناسب مع تنوع املباين املدرسية ولكل فئة  إىل مراكز مصادر التعلمصنفت 
  :على النحو التايلوتصميم يتناسب مع تلك املساحة  مساحة حمددة

  .التعلم وهي الفئة اليت حتقق املعايري الكاملة ملركز مصادر: أو أكثر  ٢م٢٥٠)أ(فئة :الفئة األوىل 
 وهي الفئة اليت تستطيع أغلب املدارس ذات األبنية احلديثة: ٢م٢٠٠) ب(فئة :الفئة الثانية 

  .حتقيقها
   وهي فئة تناسب املدارس اليت ال تستطيع توفري املساحات الكافية: ٢م١٥٠) ج(فئة :الفئة الثالثة 

وهي الفئة اليت حتقق املعايري الكاملة : أو أكثر  ٢م٢٥٠ مساحتها) ١(كما يف الشكل  )أ(فئة و  
قاعيت التعلم الذايت واجلماعي والتجهيزات ) ١(ويظهر من خالل الشكل  مالتعل ملركز مصادر
ما       .املوجودة 

  )أ (مركز مصادر التعلم فئة )  ١(شكل 
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 وهي الفئة اليت تستطيع أغلب املدارس ذات األبنية احلديثة: ٢م٢٠٠ مساحتها) ٢(يف الشكل )ب(فئة 
ما) ٢(ويظهر من خالل الشكل  حتقيقها   .قاعيت التعلم الذايت واجلماعي والتجهيزات املوجودة 

  )ب (مركز مصادر التعلم فئة )  ٢(شكل 

  
وهي فئة تناسب املدارس اليت ال تستطيع توفري املساحات :  ٢م١٥٠ مساحتها ) ٣(يف الشكل ) ج(فئة 

ما)   ٣(ويظهر من خالل الشكل  الكافية   .قاعيت التعلم الذايت واجلماعي والتجهيزات املوجودة 
  )ج (مركز مصادر التعلم فئة )  ٣(شكل 

  

  
واألجهزة واألثاث  وخيتلف تأثيث كل فئة من الفئات السابقة مع وجود متطلبات أساسية يف املواد

              . املستفيدين من خدمات املركز                                       ً                  تتوفر يف كل املراكز ويأيت هذا التمايز تبع ا لكرب املساحة وعدد
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  :ويشرتط يف املكان املناسب للمركز عدة شروط وهي
  .بسهولة من أي مكان يف املدرسة حبيث ميكن الوصول إليه  ً ا  أن يكون متوسط .١ 
  .الضوضاء ومناطق اإلزعاج كاملالعبعن أن يكون بعيدا  .٢
  .اهلواء النقي بالدخول إىل املركزأن يسمح لإلضاءة الطبيعية و  .٣
  .للتوسع األفقي والعمودي مستقبال             ً أن يكون قابال   .٤

العناصر  أن الوصول ملعيار اجلودة يف أداء مراكز مصادر التعلم يتطلب التكامل بنيالباحث  ويرى
مصادر  وجود اإلمكانيات البشرية واملالية والعمل بشكل منظم مع مالئمة مركز السابقة من حيث

  .الدارسني فيه الطالبالتعلم لنوع املبىن املدرسي وأعداد 

  مراحل تطور مراكز مصادر التعلم 
فتحولت مع التطور التقين والثورة  طالبكانت املكتبة املدرسية حترص على تقدمي املعلومات لل

مهارات  الطالبليتحول الرتكيز من تقدمي املعلومات إىل تعليم ، مركز ملصادر التعلم العلمية إىل 
كذلك مشاركة زمالئهم مبا حيصلون عليه  التعلم التعاوين   )التعلم الذايت (البحث عن املعلومات 

 .) ٣٢ص،  ٢٠٠٩،العمران والصالل(
واليت  راكز مصادر التعلممراحل التطور التارخيي مل )  ٥٧,٥٦ص ص، ٢٠١٠( أورد عليان د وق

  :على النحو التايل مبراحل متعددة مرت
 Classroom Libraries:مكتبات الصفوف: المرحلة األولى 

وهي البداية احلقيقية للمكتبات املدرسية واليت سبقت مراكز مصادر التعلم ومكتبات الصفوف 
                                             ً     ً           ً                 عبارة عن خزائن صغرية حتفظ داخل الصفوف وتضم غالبا  كتبا  عامة وقصصا  وغريها من املواد 

يف اختيار وشراء  الطالبويسهم الصف ودروسهم  طالباملطبوعة اليت تتصل مبيول وهوايات 
                              ً     ً          الصف ولقد لعبت هذه املكتبات دورا  مهما  يف تطوير  طالبويقتصر استخدامها على موادها 
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ولألسف الشديد فقد بدأ هذا النوع من املكتبات خيتفي من  الطالبعادات القراءة واملطالعة عند 
  .نا يف الفرتة األخرية رغم أمهيتهمدارس

 School Libraries Central: المكتبات المدرسية المركزية: المرحلة الثانية 
تمع املدرسة من  واملعلمني وهذا النوع من املكتبات يلحق مبدارس  الطالبتقدم اخلدمات 
واملكتبات املدرسية مبثابة القلب للمدرسة وبؤرة اإلشعاع ، املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
  .والنشاط الفكري والعلمي يف املدرسة

  Subject Libraries:  المواد أو المطبوعات اتمكتب: المرحلة الثالثة 
يتم فيها مجع وتنظيم كافة الكتب والدوريات واملواد املطبوعة األخرى واملواد السمعية والبصرية 
املتعلقة مبواد دراسية أو موضوعات ذات عالقة كالتاريخ واجلغرافيا واملواد العلمية كالفيزياء 

وبالرغم من ، الطالبة املقتنيات املتوافرة حتت تصرف والكيمياء واألحياء واللغات وتكون كاف
ا مل تنتشر بسبب حاجة املدرسة إىل عدد منها بسبب كثرة  إجيابيات هذا النوع من املكتبات إال أ

  .املوضوعات الدراسية وألن كل مكتبة حتتاج لقاعة مستقلة وأمني مكتبة متفرغ
 Comprehensive Libraries: الشاملة اتالمكتب: رحلة الرابعة الم

ظلت املكتبات املدرسية على اختالف أنواعها تعتمد بشكل رمسي على أوعية املعلومات التقليدية 
ا وكان عليها أن تطور أهدافها  اليت تتمثل يف املواد املطبوعة كالكتب والدوريات يف تقدمي خدما

ا  ا وجمموعا ر املعلومات املطبوعة حبيث تقتين وتيسر استخدام خمتلف أشكال مصاد، وخدما
وقد حاول املكتبيون اختيار ،واملسموعة واملرئية وتوظيفها إلشباع خمتلف احلاجات الرتبوية التعليمية 

  .فاختاروا مصطلح املكتبة الشاملة ،اسم مناسب هلذه املكتبة يعكس املفهوم احلديث هلا 
  
  



٣٢ 
 

  Learning Resources Center: مراكز مصادر التعلم: المرحلة الخامسة 

بسبب عدم متكن املراحل السابقة من حتقيق أهداف املدرسة لالنتقال من عملية الرتكيز على 
على  الطالبالتعليم إىل الرتكيز على التعلم من خالل توفري مواد مكتبية وأنشطة خمتلفة تساعد 

م يف جمال التحليل والنقد اكتساب مهارات التعلم وتنمي   .قدرا
العملية ل التقنيات التعليمية من أجهزة ووسائل تعليمية ووسائط إىل يتضح مما سبق أن دخو 

ميكن  مركز مصادر التعلم والذي يقدم خدمات ومهام ال مفهومأدى إىل تبلور  التعليمية
والقيام مبهام التدريب  ،التعلمو  التعليم تؤديها مثل استخدام التقنية يف للمكتبات املدرسية أن

  ل مع األجهزة التعليمية احلديثة واملعلمني يف إنتاج الربجميات والوسائل التعليمية ويف التعام طالبلل
إنشاء مراكز مصادر التعلم يف اململكة  مراحلأهم )هـ ١٤٢٥(أوردت وزارة الرتبية والتعليم وقد 

  :العربية السعودية على النحو التايل
ومشلت ست مدارس يف مدينة الرياض ) هـ ١٤٢٠(الدراسيوقد متت يف العام : المرحلة التجريبية

يار األساليب املناسبة يف وهدفت هذه املرحلة إىل حتقيق االنطالقة يف املشروع والتعريف به واخت
  .تنفيذه

  :مت يف هذه املرحلة هـ وأبرز ما١٧/١١/١٤٢٠ومت افتتاح هذه املراكز يف 
يف مناطق اململكة ودراسة أنسب التعديالت املمكنة                                     ً حتديد مناذج املباين املدرسية األكثر شيوعا  .١

  .لتوفري املساحة املناسبة للمراكزفيها 
ا وتقوميه تقوميا  أوليا  .٢ ا وجتهيزا  .                                                            ً      ً وضع التصور األويل لتصميم املراكز ومكونا
 .صادر تعلم منوذجية مبدينة الرياضمراكز م) ٦(جتهيز .٣

وهدفت إىل تطبيق املشروع احملدود ) هـ ١٤٢١(وقد بدأت يف العام الدراسي : املرحلة التحضريية
وهدفت هذه املرحلة إىل دراسة مدى مناسبة الصيغة اليت ، من املدارس يف مجيع اإلدارات التعليمية 
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وإعداد الكوادر اإلشرافية لتويل ، مناطق خمتلفةيف  واقعمت اعتمادها يف تنفيذ مراكز مصادر التعلم مل
حتقيقه يف  وميكن تلخيص مامت مركز)  ٧٠(ومشلت املرحلة ، م مسؤولية تنفيذ املشروع يف إدارا

  :هذه املرحلة مبا يأيت
ا وتصميمها .١ ا ومواصفا ا وجتهيزا إعداد دليل مفصل حول مراكز مصادر التعلم ومستويا

  .وخمططات توضيحية هلا وتعميمه على إدارات التعليم
 .     ً مشرفا  ) ٤٧(مصادر التعلم وعددهم يبية للمشرفني املتابعني ملشروع مراكز عقد ورشة تدر .٢
 .اإلنرتنتى شبكة إنشاء موقع ملراكز مصادر التعلم عل.٣

يف تعليم  مركز)٤٠٠٠(تشمل هذه املرحلة حنوو ) هـ ١٤٢١(بدأت يف العام املايل : مرحلة التعميم 
  :مت يف هذه املرحلة               ً                                       البنني ومت الحقا  تعديل اخلطة لتشمل تعليم البنات وأبرز ما

 .     ً             مركزا  ملصادر التعلم)١٤٠٠(د عن تنفيذ ما يزي.١
 .ر التعلم يف مجيع إدارات التعليمإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة ألمناء مراكز مصاد.٢
 .      ً متدربا  ) ٤٥(مصادر التعلم ومشل   التابعني ملراكزعقد اللقاء التدرييب الثاين للمشرفني.٣
تنظيم ورشة العمل اخلاصة باإلطار املرجعي الشامل ملراكز مصادر التعلم بالتعاون مع مكتب .٤

     ً     متخصصا  من ) ١٧(وقد شارك يف الورشة ، الرتبية لدول اخلليج العربية برعاية وزير الرتبية والتعليم 
 .      ً               مشاركا  من داخل اململكة) ٢٤(ىل دول اخلليج إضافة إ

وتعميمه على إدارات " دليل أمناء مراكز املصادر ضوابط االختيار واملهام والتقومي" إصدار.٥
  .التعليم

من خالل تتميز بإمكانية إدخال وحتديث البيانات مباشرة ، تطوير قاعدة بيانات خاصة باملراكز.٦
 .على مدار العام اإلنرتنت

املطبوعات اإلرشادية والتعريفية املتعلقة مبراكز مصادر التعلم وتقنيات إصدار جمموعة من .٧
   .التعليم
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مراكز مصادر  وتعميم ويالحظ مما سبق حرص وزارة الرتبية والتعليم على تطبيق مشروع إنشاء
ريية والتجريبية ومرحلة التعميم  التحض:                                ً                التعلم يف كافة مدارس اململكة مرورا  باملراحل الثالث 

  .املعرفة إىل جمتمعمن أجل حتقيق اجلودة التعليمية للوصول  وذلك

  وظائف مراكز مصادر التعلم
ختتلف املهام والوظائف اليت يقدمها مركز مصادر التعلم عما تقدمه املكتبة املدرسية مبفهومها 

يف إذ يوجد اختالف يف األسلوب املستخدم يف املركز باعتماده على التقنيات احلديثة ، التقليدي
 قنيةإيصال املعلومات باإلضافة إىل تقدمي خدمة التوجيه والتدريب على استخدام هذه األجهزة الت

  .التعليمية
 قسمها وقداليت ميكن أن تؤديها مراكز مصادر التعلم  وظائفهناك جمموعة من الو 

  -:إىل) ١٤٢ص، م٢٠٠٨(سرايا
 :وظائف تعليمية مباشرة:أوال  
 .وير طرائقهم وأساليبهم التعليميةعدة املعلمني على تطمسا.١
بالفردية الذين يتصفون  الطالبتوفري نظم تعليم بديلة لطرائق التدريس التقليدية خاصة ألولئك .٢

 .واالستقاللية يف تعلمهم
 .توفري مصادر تعلم بعيدة عن الثالوث التقليدي املعلم والكتاب املدرسي والسبورة .٣
 .العاديني وذوي االحتياجات اخلاصةني بللطالإثراء اخلربات املنهجية .٤
التنظيم  ، املبادأة والبحث  : مثل  الطالبلدى  اإلجيابيةتنمية العديد من االجتاهات واملهارات .٥

 .يتالتعلم الذا، االستقاللية 
التعليم  تقنياتواملعلمني يف جمال  الطالب أسئلةتقدمي االستشارات واملعلومات والرد على .٦

 .اإلدارة، التقومي، نتاج إلا، يتعلق بعمليات التصميم  والوسائل التعليمية وما
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 :مية عامة داخل المؤسسة التعليميةوظائف خد:     ً ثانيا  
 .صادر التعلم املختلفةالتعليمية من م دراسة احتياجات املؤسسة.١
 .ةر الشراء أو االستعاسائل التعليمية ومصادر التعلم سواء باإلنتاج أو و توفري ال.٢
 .لالزمة إلنتاج الوسائل التعليميةتوفري اخلامات ا.٣
 .م والشفافيات واألقراص التعليميةتوفري املواد التعليمية كاألشرطة واألفال-.٤
  .فصول املدرسة املناسبةتوفري بيئات تعليمية لكل  .٥
 .املدرسةضمن أنشطة املشاركة يف إنتاج النشرات الدورية أو اإلعالنية .٦
 .ة كاالحتفاالت واألنشطة املختلفةدرساملشاركة يف فعاليات امل.٧
 .البحثية الطالبتوفري إمكانيات البحث العلمي لتلبية احتياجات .٨
 .إقامة املعارض التعليمية.٩

 .تنفيذ برامج تدريبية مهنية للمعلمني وبرامج تثقيفية ألولياء األمور.١٠
  .املعلوماتية املتاحة لالنرتنتدر تصميم دليل املصا.١١

  :وهي راكز مصادر التعلممل أخرى وظائف ) ٩٠ص ، ـه ١٤٣٤(وقد أورد عطار وكنسارة 
 .توفري مصادر تعلم خمتلفة ومناسبة جلميع الطالب .١
 .تصميم املواد التعليمية وإنتاجها .٢
 .مساعدة الطالب واملعلمني للوصول إىل مصادر املعلومات  .٣
 .الفردية وخصائص بعض الطالبمراعاة الفروق  .٤
 .واملعلمني طالبعقد الورش والندوات والدورات التدريبية لل .٥
 .إصدار النشرات واملطبوعات والدوريات .٦
 .تنمية مهارات التعلم الذايت للطالب .٧
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  .تقدمي اخلدمات الرتبوية .٨
تم خبدمة   الطالبويالحظ مما سبق أن الوظائف التعليمية أو اخلدمية ملراكز مصادر التعلم 

ه اسرتاتيجياتختدم املعلم يف حتسني طرائقه و  من خالل وظائف متعددة، على حد سواء  واملعلم
من خالل إثراء اخلربات  الطالبكما أن هذه الوظائف ختدم ، وتقدم له مصادر متعددة ومتنوعة 

مثل التنظيم واالستقاللية  وتطوير مهارات البحث  اإلجيابيةالتعليمية وتنمية االجتاهات واملهارات 
   .والتعلم الذايت

  مستويات مراكز مصادر التعلم

وإمنا هناك  ةال يقتصر وجود مراكز مصادر التعلم على وجودها يف املدارس أو الصفوف الدراسي
والتعليم  مستويات متعددة تبدأ يف املدرسة وتنتهي مبركز مصادر التعلم على مستوى وزارة الرتبية

استخدامها إىل مخسة مستويات من األقل على حسب  ميكن تصنيف مراكز مصادر التعلمو 
  :يلي كما) ١٤٥,١٤٣ص ص، م٢٠٠٨(وقد أوردها سرايا        ً               ً اتساعا  إىل األكرب اتساعا  

وهو ، وهو نواة وحدة بناء مركز مصادر التعلم ،مركز مصادر الصف الدراسي : المستوى األول
ومن املتوقع يف وقت قريب أن يكون مركز ،                 ً                               قل املراكز اتساعا  ويضم عدة أوعية بسيطة للمعرفة أ

مصادر الصف الدراسي بيئة تعليمية ثرية وغنية باألوعية املعرفية واملصادر املعلوماتية لتسهيل عملية 
  .قنيةيشهده العصر من ثورات معرفية وت التعلم يف ظل ما
ً                            وهو مركز أكثر مشوال  يف املواد التعليمية من مركز ،صادر تعلم املدرسةمركز م:المستوى الثاني                 

  .ا املركز مجيع املقررات الدراسيةوخيدم هذ، مصادر الصف الدراسي 
بني مركز مصادر املدرسة  اتصالوميثل حلقة ،مركز مصادر اإلدارة التعليمية: المستوى الثالث

  :ومركز اإلدارة التعليمية وله مهام منها
 .زة على مراكز مصادر تعلم املدارستوزيع املواد واألجه.١
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 .يف جمال استخدام وصيانة األجهزة توجيه املعلمني.٢
  .يذ الربامج اليت تقرتحها الوزارةاإلشراف على تنف.٣
  .سية والندوات والربامج التدريبيةختطيط وتنفيذ احللقات الدرا.٤
  .التعليميةات والنشاطات واملصادر تنظيم وتوجيه العالق.٥

إلدارات وميثل حلقة اتصال بني مراكز مصادر ا،مركز مصادر املناطق التعليمية: المستوى الرابع
  :ومركز الوزارة ومن مهامه

 .ختطيط الربامج العامة ملصادر التعلم يف اإلدارة التعليمية.١
 .در التعلم يف اإلدارات التعليميةتوجيه وتنسيق امليزانيات العامة ملراكز مصا.٢
  .در التعلم يف اإلدارات التعليميةاختيار وتوزيع املواد واألجهزة التعليمية بني مراكز مصا.٣
  .ب احلاجة بني اإلدارات التعليميةتوزيع العاملني حس.٤
 وضع معايري خاصة باختيار املواد واألجهزة املناسبة للبيئات املختلفة يف مدارس اإلدارات يف.٥

  .لديهاحالة عدم توفر اإلمكانات 
  .ختطيط وإنتاج املواد التعليمية الستخدامها يف املدارس التابعة هلا.٦
  .مني واختصاصي مراكز مصادر التعلمتوجيه وتنفيذ الربامج التدريبية واإلرشادية للمعل.٧

                        ً  هذا املركز هو األكثر اتساعا   ويعد،مركز مصادر التعلم يف وزارة الرتبية والتعليم:المستوى الخامس
  :واملواد التعليمية ومن مهامه الت واملعدات واألجهزةآل         ً     ً      ً        ل مستودعا  كبريا  وعاما  لكافة احيث يشك

 .الضرورية جلميع املراكز الفرعية شراء وتوفري وتطوير املواد والوسائل.١
 .توفري القيادة الرتبوية املؤهلة جلميع مراكز مصادر التعلم األخرى.٢
 .البشرية اليت حتتاجها املراكز األخرىاقرتاح اخلطط العامة خبصوص القوى .٣
 . احللول املناسبة ملعظم املشكالت التعليمية والتنظيمية اليت تواجه املراكز الفرعيةميتقد.٤
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 .يزانية اخلاصة باملراكز الفرعيةاقرتاح اخلطط العامة لتوزيع امل.٥
 .كز الفرعيةة املتداخلة بني املرا ليات واألنشطة التعليمية واإلداريؤو تنسيق املس.٦
صيانة املواد إعداد وتصميم وختطيط وتطوير الربامج التدريبية اخلاصة باستخدام وإنتاج و .٧

  .واملصادر التعليمية
يسهم يف حتقيق اجلودة التعليمية ويقدم  مستويات مراكز مصادر التعلمتعدد ويرى الباحث أن 

  .للطالب واملعلم مصادر متنوعة تثري العملية التعليمية

  دور مستحدثات تقنيات التعليم في مراكز مصادر التعلم 
  :ة املتوفرة يف مراكز مصادر التعلم ومن أمهها اإللكرتونيتعترب املستحدثات التقنية من أهم املصادر 

ديو يمؤمترات الف، الكتاب املرئي، اإللكرتوينالكتاب ، اإللكرتويناملقرر ، اإلنرتنت، احلاسب اآليل
ديو يالف، املؤمترات املسموعة، النصوص والصور البيانية عن بعد، الصناعية األقمارو برامج 
  .الفصول الذكية، التعلم عن بعد ،  الفصل االفرتاضي ، التفاعلي 

عرفت   وقد ، التعليم قنياتاملعلومات وت قنيةبني جمايل ت التآزرالتعليم أفرزها  تقنيامستحدثات تو 
هو جديد  كل ما" التعليم  قنياتمستحدثات ت )م٢٠١٠(مىن اجلزار وعائشة العمري 

املعاصرة يف العملية  قنيةومستحدث يف جمال استخدام وتوظيف تطبيقات الثورة املعلوماتية والت
  .٦٣ص"تعليمية ال

ا) م٢٠٠٩(أما سامل  النماذج واألساليب  جمموعة"فقد عرف مستحدثات تقنيات التعليم بأ
 فة مثل تقنيات املعلومات واالتصال واليت تستخدم لتطويروالتقنيات التعليمية من علوم خمتل

التفاعلية والتكاملية  مبادئوحتديث العملية التعليمية لتحقق أهدافها بكفاءة وفاعلية مبا حتققه من 
  .٧٠ص"واإلثراء والتفريد 
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ا على استثارة ل  يف العملية التعليمية املستحدثات التقنية استخدام أمهية زدياداويرى الباحث  قدر
م وتقليص الفروق الفردية الطالباهتمام  ا تسهم يف االجتاه حنو ،بينهم فيما وزيادة خربا كما أ

  .                 ً بصورة أكثر اتساعا   تفريد التعليم
ا تشرتك املستحدثات التقنية املستخدمة يف مراكز مصادر التعلم يف جمموعة من اخلصائصو   أورد

  - :وهي)  ٦٦,٦٥ص ص،م٢٠١٠( شة العمريمىن اجلزار و عائ
  :التفاعلية.١

ا إجيابية  وتوفر بيئات التعلم القائمة على توظيف ،  ومشاركته يف عملية التعلم الطالبويقصد 
فيستطيع أن يتحكم  بدرجة من احلرية للطالببيئة تعلم تفاعلية حيث تسمح  قنيةاملستحدثات الت

لبدائل من مصادر خيتار من بني العديد من ايستطيع أن  يف معدل عرض احملتوى التعليمي كما
  .التعلم واألنشطة

  :تفريد التعليم.٢
مع قدرات  تفريد املواقف التعليمية لتناسب املتغرياتعلى  التقنية املستحدثاتمعظم تعتمد 

م السابقة ولقد صممت معظم هذه املستحدثات حبيث تعتمد على  البالط م وخربا واستعدادا
 الفردية يف إطار مجاعية املواقف التعليمية فال قنيةوتسمح املستحدثات الت للطالباخلطو الذايت 

  .تقتصر مواقف التعلم على التعلم الذايت فقط
  :التنوع.٣

بيئة تعلم متنوعة حيث تشمل جمموعة من البدائل واخليارات التعليمية  قنيةتوفر املستحدثات الت
يف األنشطة التعليمية واملواد التعليمية واالختبارات ومواعيد  ياراتوتتمثل هذه اخل الطالبأمام 

التقدم هلا كما تتمثل يف تعدد مستويات احملتوى وتعدد أساليب التعلم ويرتبط حتقيق التنوع خباصية 
  .صية تفريد التعليم من ناحية أخرىالتفاعلية من ناحية وخا
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  :العالمية.٤
املعلومات يف مجيع أحناء العامل من خالل الشبكة  نفتاح على مصادرالتتيح فرصة ا

كن مللحصول على املعلومات يف  كافة جماالت العلوم وأصبح من امل) Internet(العاملية
  .للجامعات واملدارس واهليئات واألفراد االشرتاك يف هذه الشبكة

  :التكاملية.٥
ففي برامج ، حدث منها كامل بني مكونات كل مستيراعي مصممو هذه املستحدثات مبدأ الت

تعرض الوسائط الواحدة بعد األخرى ولكنها  ال احلاسب اآليلالوسائط املتعددة اليت يقدمها 
  .تتكامل يف إطار واحد لتحقيق اهلدف املنشود 

  :اإلتاحة.٦
ة املختلفة يف الوقت الذي يناسبه  خدم فرص احلصول على اخليارات والبدائل التعليمييتاح للمست

  .حيتاجه من حمتوى وأنشطة وأساليب تقومي بطرق سهلة هذه البدائل واخليارات تقدم له ماكما أن 
  :الجودة الشاملة .٧

يف أي من جوانبها املتمثلة يف األجهزة واألدوات والربجميات  قنيةيرتبط تصميم املستحدثات الت
 قنيةباجلودة الشاملة حيث تتواجد نظم مراقبة اجلودة يف كافة مراحل تصميم املستحدثات الت

ا    .وإنتاجها واستخدامها وإدار
ة جعلت واملستحدثات التقنية املتعدد احلاسب اآليلويرى الباحث أن عملية التعليم والتعلم بوجود 

ً        ً             مية أكثر تفاعال  وتشويقا  ملا تتيحه لليالعملية التعل من حرية يف عرض احملتوى التعليمي مع  طالب             
  .طالبلل التعليميتوفر بدائل عديدة تناسب املستوى 
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   في مراكز مصادر التعلم تطبيقات المستحدثات التقنية
 :E- Learning اإللكترونيم يالتعل.أ

التدريبية  أومنظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية"بأنه  اإللكرتوينم يالتعل)  م٢٠١٢(يعرف سامل
 ني أو املتدربني يف أي وقت ويف أي مكان باستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت التفاعليةللطالب
الربيد ، األقراص املمغنطة ، التلفاز ، القنوات احمللية أو الفضائية، عةذااإل، اإلنرتنت: مثل 

لتوفري بيئة تفاعلية متعددة بطريقة متزامنة ، املؤمترات عن بعد ، احلاسب اآليلأجهزة ،  اإللكرتوين
والتفاعل بني املعلم                       ً                  لتزام مبكان حمدد اعتمادا  على التعلم الذايتالأو غري متزامنة دون ا

  .٢٨٩ص"الطالبو 
  : على النحو التايل اإللكرتوينمراحل تطور التعليم ) ٤١ص،م٢٠١٣(وقد أورد كنسارة وعطار

  ) م١٩٨٣قبل عام: ( المرحلة األولى
  .                                      ً                                          عصر املعلم األول حيث كان التعليم تقليديا  قبل انتشار أجهزة احلاسبات بالرغم من وجودها

  ) م١٩٩٣ -١٩٨٤من عام(المرحلة الثانية
ية مثل الواجهات الرسوم عصر الوسائط املتعددة ومتيزت هذه املرحلة باستخدام أنظمة التشغيل ذو

  .كما متيزت هذه املرحلة بتفريد التعليم ، النوافذ 
  ) م٢٠٠٠ -م ١٩٩٣من عام( المرحلة الثالثة

ديو مما يوالربجميات اليت تعرض أفالم الف اإللكرتوينمث ظهور الربيد  اإلنرتنتظهور الشبكة العاملية 
ً                                       أحدث تطورا  هائال  لبيئة الوسائط املتعددة مثل التعليم عرب  التعليم عن بعد والتعليم و  اإلنرتنت         ً     

  .املدمج
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  ) الوقت احلاضرم وحىت ٢٠٠١الفرتة ( المرحلة الرابعة
                                                        ً                          أصبح تصميم املواقع على الشبكة العاملية للمعلومات أكثر تقدما  وذو خصائص أقوى من ناحية 

  .فرتاضيالة والتعليم ااإللكرتونيسرعة إرسال امللفات وكثافة احملتوى والبيانات مثل املقررات 
 ) ٢١٨,٢١٧ص ، م٢٠٠٨(العربأوردهايف مراكز مصادر التعلم كما  اإللكرتوين ميالتعل وأدوار

  :وهي على النحو التايل
يستخدم أحدث تقنيات االتصال من خالل مواقع الكرتونية عديدة ويعمل على ختزين .١

 .املعلومات واسرتجاعها
 .فيما بينهم الطالبحيقق إمكانية االتصال بني .٢
 .تعلم من حيث تنوع أساليب التقوميبقدم احملتوى بالطرق اليت تتناسب مع ال.٣
 .اإللكرتوينمن دور املعلم امللقن إىل املعلم  يغري.٤
 .النشط الطالباملتلقي إىل  الطالبيغري من دور .٥
 .من حضور الندوات عن بعد الطالبوميكن املعلم و ، يقدم للباحثني مادة تعليمية ثرية .٦
 .يساعد أولياء األمور على متابعة حتصيل أبنائهم.٧
  .اإللكرتوينمن خالل رسائل الربيد  الطالبيتيح املشاركة يف املعلومات بني .٨

                        ً ولكي يكون دور املعلم فاعال   أكثر أمهية وأكثر صعوبة اإللكرتوينوقد أصبح دور املعلم يف التعليم 
   .والتعليم تقنياتبني الحيتاج إىل التدريب املستمر لكي يتحقق التكامل 

  :اإللكرتوينيف التعليم  ماينبغي أن يقوم به املعلم )٥٨,٥٧ص،م٢٠١٣(كنسارة وعطار ويورد 
 .الطالبأن يعمل على حتويل غرفة الصف إىل بيئة متتاز بالديناميكية وتتمحور حول .١
 .الطالب            ً      ً                    أن يطور فهما  عمليا  حول صفات واحتياجات .٢
 .تدريسية تأخذ بعني االعتبار احتياجات املتلقنيأن يتبع مهارات .٣
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 .التعليمي الشخصي له التعليم مع استمرار تركيزه على الدور تقنيات            ً      ً  أن يطور فهما  عمليا  ل.٤
اليعين تصفح  اإللكرتوينأن يعمل بكفاءة كمرشد وموجه حاذق للمحتوى التعليمي فالتعليم .٥

 .بطريقة مفتوحة اإلنرتنت
 .      ً                                               منفتحا  على كل جديد حبذر ومبرونة متكنه من اإلبداع واالبتكارأن يكون .٦
  :اإلنترنتالتعليم ب.ب

الخدمات التي يمكن توظيفها في األغراض جمموعة من راكز مصادر التعلم مل اإلنرتنتتقدم 
  :) ١٨٨,١٨٤ص  ص، م٢٠٠٢(ماأورده املوسى  التعليمية من أهمها

 .E-Mail اإللكرتوينالربيد .١
 .Internet Relay Chatبرامج احملادثة .٢
 .Mailing Listsالقوائم الربيدية .٣
 Educational Searching Sites.البحث يف املواقع التعليمية .٤
  .File Transferنقل امللفات .٥
 Bulletin Boards.لوحات نشر األخبار .٦
 Discussions Groups. جمموعات املناقشة.٧
 Teleconferencing.املؤمترات عن بعد .٨
  .Site And Home pages Buildingإنشاء املواقع والصفحات .٩

 .Enquiryاالستفسار.١٠
يف عملييت التعليم والتعلم حقق الكثري من االجيابيات ملراكز مصادر  اإلنرتنتالشك أن استخدام 

  :ومنها)  ١٥٥,١٥٤ص ص ،م ٢٠١٣(وقد أوردها كنسارة وعطار التعلم 
  .احلضور للمركز يف الوقت املناسب له طالبلل الوقت فيمكناملرونة يف .١
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  .من اجلمهور واملتابعني يف خمتلف العامل إمكانية الوصول إىل عدد أكرب.٢
وأنظمة التشغيل املستخدمة من قبل  احلاسب اآليلعدم النظر إىل ضرورة تطابق أجهزة .٣

  .املشاهدين مع األجهزة املستخدمة يف اإلرسال
  .تطوير الربامج مقارنة بأنظمة الفيديو واألقراص املدجمةسرعة .٤
  .قلة التكلفة املادية مقارنة باستخدام األقمار الصناعية وحمطات التلفزيون والراديو .٥
 اإلنرتنتسرعة التعليم مبعىن آخر فإن الوقت املخصص للبحث يف موضوع معني باستخدام .٦

  .التقليدية          ً              يكون قليال  مقارنة بالطرق
  .سرعة الوصول إىل املعلومات يف مجيع العلوم والفنون.٧
االت العلمية آراءاحلصول على  .٨   .العلماء واملفكرين والباحثني املتخصصني يف خمتلف ا
  .يفة املعلم يف الفصل الدراسي مبثابة املوجه واملرشد وليس امللقي وامللقنظتصبح و  .٩

  .إجياد فصل دراسي بدون حوائط.١٠
  .احلاسب اآليلعلى استخدام  الطالبمهارات  تطوير .١١
  Smart Classroom الفصول الذكية .ج

برنامج تفاعلي يف فصل مدرسي جمهز على هيئة "  االفصول الذكية بأ)م ٢٠٠٩(عرف سرايا
معمل كمبيوتري ومصمم مبواصفات ومعايري خاصة يستخدم جلميع املقررات الدراسية حبيث يعمل 

  .٦٤ص"التعلم وإدارة الفصل بشكل فاعل على تسهيل عملييت التعليم و 
  :لنحو التايلعلى ا)  ٦٤ص، م٢٠٠٩( كما أوردها سراياأهم أهداف الفصول الذكية وتتلخص 

االت التعليميةتكوين بيئة تعليمية مفتوحة االستخ.١   .دام يف أي من ا
  .تسهم يف تنمية مهارات التفكري لديهمطالبه اعلية بني املعلم و فيئة بيئة ت .٢
  .عرض الرسائل التعليمية بشكل أكثر سهولة.٣
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  .الطالبتنمية التعلم التشاركي بني .٤
  -:على النحو التايل) ٢٢٢,٢٢١ص ص،م٢٠٠٨(ما أورده العربومن مميزات الفصول الذكية  
 .                              ً ليم أفضل وطرق تدريس أكثر تقدما  تقدمي وسائل تع.١
 .الطالبتنمية مهارات التفكري والبحث لدى .٢
 .الطالبحتقيق االتصال بأولياء األمور للحصول على التقارير والدرجات اخلاصة ب.٣
 .لإلفادة منها يف احملتويات التعليمية ةاملعلومات واألحباث واألخبار اجلديدبث .٤
  :فوائد أخر)  ٦٥ص،م٢٠٠٩(سرايا أوردو 
 .إدارة االجتماعات والورش التدريبية.١
 .إرسال الواجبات واستالمها.٢
  :التعليم االفتراضي .د

         ً                         فيسمى أيضا  التعلم التخيلي والواقع  مسميات التعليم االفرتاضي يف األدبيات الرتبوية تتعدد
  .كما يسمى التعليم االفرتاضي، االفرتاضي والواقع االعتباري أو الومهي

العمليات املرتبطة بنقل وتوصيل  جمموعة" التعليم االفرتاضي بأنه) م٢٠١٣(ويعرف كنسارة وعطار
 اإلنرتنتويشمل ، خمتلف أنواع املعرفة للدارسني يف خمتلف دول العامل باستخدام تقنية املعلومات 

  .٢٧٩ص"املدجمة وعقد املؤمترات عن بعد واالنرتانت واألقراص
م مييزه عن التعلي وما أهم خصائص التعليم االفتراضي)  ٢٨٠ص،م٢٠١٣(ويورد كنسارة وعطار

  :التقليدي
  .ية الدراسة يف أي مكان من العاملإمكان.١
  .الدراسة والعملحرية أكرب يف التحكم بأوقات .٢
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على دراية وعلم  الطالبومات اليت جتعل لكمصدر أساسي وهائل الستقاء املع  اإلنرتنتاعتماد .٣
  .بآخر ماتوصل إليه الباحثون يف جمال دراسته

طبيعة الدراسة االفرتاضية اليت تعتمد بشكل أساسي على النقاش واحلوار املتبادل والتفاعلي بني .٤
 جمرد متلق الطالبواملدرسني مما يكسر التقليدية يف التدريس واليت تعتمد على كون  الطالب

  .واملدرس جمرد ملق
  احلاسب اآليلمن خالل  الطالبويعد التعلم االفرتاضي أحد برامج احملاكاة اليت تعرض على 

مواقف ختيلية اصطناعية تشبه مواقف احلياة احلقيقية وبطريقة ميسرة لتحصيل  اإلنرتنتشبكة   أو
  .واكتساب املعلومات ويف نفس الوقت تنمي االبتكار وزيادة الدافعية لإلجناز

  - :منها مايلي أهم مزايا التعليم االفتراضي) ٢٢٤,٢٢٣ص ص،م٢٠٠٨(وأورد العرب
 .دون التعرض ملخاطره للطالبسد الواقع وينقله جي.١
 .مهارة التخيل بطريقة شيقة الطالبينمي لدى .٢
 .روح االبتكار الطالبينمي لدى .٣
  . ييسر تعلم مهارات التفكري.٤
  :E- Libraryةاإللكترونيالمكتبة .هـ

  تطورت مراكز مصادر التعلم فلم تعد مراكز التعلم قاصرة على أوعية املعلومات املطبوعة فقط 
ة واليت تظم اإللكرتونيإىل ظهور املكتبة  اإلنرتنتلقد أدى تطور تقنية املعلومات وظهور شبكة  

ال ة واألحباث ويف أشكاإللكرتونياملعاجم واملوسوعات والكتب ، أوعية معلومات خمتلفة تشمل
وتظهر بصيغ وهيئات متعددة ) أقراص مدجمة ، قواعد بيانات ( خمتلفة 

)HTML,PDF,DOC (.   
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  :من أمهها) ٢٢٤ص، م٢٠٠٨(العرب أوردها ة مميزاتاإللكرتونيوللمكتبة 
 .متكن املستفيد من اإلطالع على املستندات والوثائق يف أي مكان.١
 .نفس الوقت ميكن إطالع أكثر من مستفيد على مستند واحد يف.٢
 .ميكن اسرتجاع املعلومات بسهولة.٣
 .ميكن طباعة مقاالت أو أجزاء من وثائق متاحة.٤
 .دقة السيطرة واحلفاظ على املعلومات.٥
   .للباحث احلصول على املعلومات بالصوت والصورة يئ.٦

ويرى الباحث أن تطبيقات املستحدثات التقنية يف مراكز مصادر التعلم متعددة ومتنوعة مما جيعل 
ملا يتوفر فيها من وسائل  البالطبيئة التعلم يف مراكز مصادر التعلم بيئة ثرية حتقق احتياجات 

تتيح كما ،                                                                      ً  وأدوات ومصادر تعليمية تيسر العملية التعليمية وجتعلها أكثر إثارة وتشويقا  
 طالبمما يتيح لل اإلنرتنتللمادة العلمية من مصادر بعيدة عرب املستحدثات التقنية الوصول 

 .ل عليها دون توفر هذه املستحدثاتمصادر تعلم يصعب احلصو 

  :في مراكز مصادر التعلم التعليمي الحاسب اآلليدور 
برجمته ليقوم مبعاجلة  جهاز الكرتوين ميكن" بأنه  احلاسب اآليل )م٢٠١٣(كنسارة وعطار عرف  

وإجراء العمليات احلسابية واملقارنات املنطقية الستخالص ، البيانات وختزينها واسرتجاعها 
  .٥ص"املعلومات املفيدة منها

من أهم األجهزة يف حياة اإلنسان وليس فقط يف مراكز مصادر التعلم  احلاسب اآليلأصبح  لقد
ت وتوفري الوقت واجلهد وحتسني األداء الوظيفي لألفراد ملا له من قدرة فائقة يف معاجلة البيانا

 يف مراكز احلاسب اآليلوإضافة املزيد من التشويق واإلثارة يف عملييت التعليم والتعلم كما أن وجود 
التعلم التعاوين وتنمية مهارات و  التعلم الفردي التعلم مسح بتطبيق اسرتاجتيات جديدة مثل مصادر
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لقاعات  احلاسب اآليلمع دخول  وقد تطور التعلم الفردي بشكل كبري ،بداعيإلالناقد وا التفكري
  .مراكز مصادر التعلم 

  - :في مراكز مصادر التعلم مايلي الحاسب اآلليومن أهم أدوار  
 :)موضوع الدراسة ( بوصفه مادة تعليمية  الحاسب اآللياستخدام .١

عناصر  ةتعليمية البد من تناول ثالثبوصفه مادة  احلاسب اآليلعند احلديث عن استخدام 
  .احلاسب اآليلتطبيقات ، برجمة احلاسب، أساسية وهي ثقافة احلاسب

ضرورة اجلمع بني املهارة العملية والوعي الفكري وتتكون ثقافة  احلاسب اآليلويقصد بثقافة 
من سلسلة من املهارات املتدرجة اليت يصف كل منها مستوى معينًا من مستويات  احلاسب اآليل

  .احلاسب اآليلثقافة 
على النحو )  ٧٠,٦٧ص ص،م٢٠٠٨(ما أورده املوسى  احلاسب اآليلومن أهم مهارات ثقافة 

  - :التايل
  .املفاتيح األقراص واستعمال لوحة مهارة احلد األدىن مثل تشغيل اجلهاز وإغالقه والتعامل مع.١
ا الوعي بكيفية استخدام  احلاسب اآليلمهارة الوعي ب .٢ تمع  احلاسب اآليلويقصد  يف ا

  .وتطبيقاته يف سبيل تطويره والنهوض به
ا مهارة معاجلة النصوص وقواعد البيانات وبرامج اجلداول احلسابية.٣   . مهارات التطبيق ويقصد 

بداية من الصفوف األولية يف املرحلة  احلاسب اآليلويرى الباحث ضرورة غرس ثقافة التعامل مع 
االبتدائية واليت ينبغي على أمناء مراكز مصادر التعلم الرتكيز عليها من خالل تصميم برامج تدريبية 

ة الكتابة مهار  فاعليةتشغيل األجهزة والتعامل معها وزيادة  قختدم هذه الفئة حتتوي على طر 
يلي ذلك االهتمام بالصفوف العليا من املرحلة االبتدائية واملرحلة ، باستخدام برامج تعليم الكتابة 
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اية املرحلة  املتوسطة واملرحلة الثانوية من خالل التدرج يف تصميم احلقائب التدريبية للوصول عند 
 .لثانوية إىل مستوى مهارة التطبيقا

  :في مراكز مصادر التعلم بوصفه وسيلة مساعدة في التعليم الحاسب اآللياستخدام .٢
Computer Assisted Instruction )  ( اآليل التعليم املعان باحلاسب:  

التعليم ، احلاسب اآليلتعددت التسميات يف األدبيات الرتبوية فيسمى أيضًا التعليم املعزز ب
 احلاسب اآليلويستخدم   وسيلة تعليميةبوصفه  احلاسب اآليلاستخدام ، احلاسب اآليلمبساعدة 

  ). ١٢٧ص،٢٠٠٧، عبود( .هنا معززاً لعملية التعليم والتعلم 
يف مراكز مصادر التعلم بوصفه وسيلة مساعدة  احلاسب اآليلويالحظ من خالل استخدام 

  .حبيث تتحقق األهداف التعليمية  احلاسب اآليلالتكامل بني دور املعلم ودور 
  :يف مراكز مصادر التعلم ما يلي احلاسب اآليلالتعليم املعزز ب اسرتاتيجياتوأهم طرق و 

 :التعليم الجماعي.أ
حيث يقوم املعلم بعرض برجمية سبق إعدادها تتضمن  الطالبهنا يكون دور املعلم أوسع من دور 

  العرضويستخدم املعلم داخل مراكز مصادر التعلم جهاز ، أهداف الدرس وحمتواه التعليمي 
 )Data show Projector  ( ويشتمل ، احلاسب اآليلالذي يعرض احملتوى من جهاز

ورغم أن استخدام ، ويشرح ما يعرض ويعلق عليه ، احملتوى على حقائق ومعارف وخربات 
 احلاسب اآليلإال أن استخدام ، قريب من االستخدام التقليدي للوسائل التعليمية  احلاسب اآليل

استخدام هذه الطريقة عدم  ويعاب على،جيعل العرض أكثر جاذبية ) اتاشوالد(جهاز العرضو 
أثناء  الطالبمستمرة ملا اكتسبه  يتطلب من املعلم إجراء عملية فحصمما ، مراعاة الفروق الفردية 

  ). ١٢٨ص،م٢٠٠٧، عبود(. الدرس
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 :التعلم الفردي.ب
وتعلمية تشكل يف ، سلسلة إجراءات تعليمية" تفريد التعليم ) م٢٠٠٢(يعرف مرعي واحليلة

حبيث يتعلم ذاتياً ، بأشكال خمتلفة ، للطالبجمملها نظامًا يهدف إىل تنظيم التعلم وتيسريه 
  .٣٤ص"وخصائصه النمائية ، وميوله ، واهتماماته ، وفقاً حلاجاته وقدراته ، وإتقان ، وبدافعية 

المستخدمة في مراكز  الحاسب اآلليالتعليمية المعززة ب ستراتيجياتااللطرق و ا
  :مصادر التعلم

اليت يرى الباحث أمهية  احلاسب اآليلالتعليمية املعززة ب سرتاتيجياتاالالطرق و  من أهم 
  :يلي استخدامها يف مراكز مصادر التعلم ما

 :التعلم بالدورات المصغرة.١
  مهارة أو وحدات مفاهيمية يدرسها وينتقل إىل وحدات أخرى  طالبويف هذه الطريقة يعطى كل 

  .طالبللويرى الباحث مناسبة هذه الطريقة للربامج التدريبية اليت تقيمها مراكز مصادر التعلم 
 :)طريقة دالتون (التعيينات .٢

حبسب  يقوم به  لفرتة زمنية حمددة يعينها املعلم) واجبًا ( تعيينًا  الطالبوتتلخص يف إعطاء 
الذهاب ملركز مصادر التعلم  الطالبويف هذه الطريقة يطلب املعلم من ،صعوبة املادة أو أمهيتها 

املتوفرة مبركز  باملصادر املتنوعة الطالبويستعني ، موضوع  إثرائي أو،تفسري  تقرير أو:لكتابة 
  .)١٦١,١٥٩ص ص،م٢٠٠٢،يلةمرعي واحل( .حلل التعيني املطلوب ممصادر التعل

 :Instructional Games Mode التعلم باأللعاب التعليمية.٣
وأهم ، التعليمية على دمج عملية التعلم باللعب يف منوذج تروحيي  احلاسب اآليلتعتمد ألعاب 

ا  إضافة إىل ، وزيادة الدافعية للمشاركة الفعالة يف الدرس  للطالبمميزات األلعاب التعليمية إثار
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احلاسب على تكوين إجيايب جتاه  الطالبواأللعاب التعليمية تساعد ، الرتابة  والتغلب على امللل 
  .) ٩٥ص،م٢٠٠٨،املوسى( .اآليل

 املناهجاملتوافقة مع  التعليمية ويرى الباحث أمهية قيام أمني مركز مصادر التعلم بتوفري األلعاب
 . در التعلممركز مصا االدراسية ومع املرحلة اليت يوجد 

 :Simulation Learning التعلم بالمحاكاة.٤
دف هذه الطريقة إىل تقدمي مناذج تفيد يف بناء عملية واقعية من خالل حماكاة ذلك النموذج  و

ا يف مواقف معينة  أن يعدل  طالبلل واحملاكاة تسمح ،والتدريب على عمليات يصعب القيام 
      .وأن يشاهد نتائج هذا التعديل على بقية النظام ، من أوضاع مكون واحد أو أكثر 

   .) ٨٩ص،م٢٠٠٨،املوسى(
ا ) Soulier )1988سولريويصف  يف حتقيق  فاعليةهي الطريقة األكثر "برامج احملاكاة بأ

 p39."األهداف التعليمية املؤثرة بواسطة احلاسب
ا تسمح  كما ، يرتتب عليها نتائج سيئة  بارتكاب أخطاء ال للطالبوأبرز مميزات برامج احملاكاة أ

ا تقدم مواقف تعليمية غري ، مبمارسة شيء من احلرية يف عملية التعلم  للطالبتسمح  كما أ
يف  مراكز  اآليلاحلاسب ومن أبرز برامج احملاكاة اليت يرى الباحث إضافتها يف أجهزة ،تقليدية

قيادة السيارات والطائرات وبرامج التجارب العلمية والبيئات االفرتاضية وبرامج مصادر التعلم برامج 
يئ    .للحياة املستقبلية الطالبالتصميم وبرامج الصيانة حيث 

 Drill & Practice Mode:  التدريب والممارسة.٥
ني للتدرب على إتقان مهارات سبق تدريسها  للطالبيهدف التدريب واملمارسة إىل إعطاء فرصة 

  :ايليم احلاسب اآليلومن مميزات برامج التدريب واملمارسة مبساعدة 
 .تقدم فرصة للتحكم الدقيق وتنمية مهارات معينة وتقدمي التغذية الراجعة.أ
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 .على حدة طالبتعد هذه الربامج معلماً يتعامل مع كل .ب
 ) .              ٩٢,٨٩ص،م٢٠٠٨،املوسى( التدريب والتغذية الراجعة والعالجاملكونات الثالث  الربامج تقدم.ج
  Problem Solving Mode :حل المشكالت.٦

وتتم من خالل املرور بعمليات تبدأ بتحديد املشكلة وفحصها وحتليلها ومث الوصول لنتائج معينة 
  :منهاويتميز هذا النوع بعدد من املميزات ، بناء على تلك اخلطوات 

  .تعامل مع العقل ومهارات التفكريي.أ
 .تعامل مع املستويات العليا يف جمال األهداف املعرفيةي.ب
        .) ٩٦,٩٣ص،م٢٠٠٨،املوسى( .على بناء برامج أخرى  الطالبساعد ي.ج
  :االستقصاء.٧

يف أوضاع ترغمهم على املشاركة  البالطوضع " االستقصاء) م٢٠٠٩(ويعرف العمران والصالل
ا خطوات االستقصاء العملي   .١٧٥ص"يف العمليات الذهنية اليت تشكل يف مضمو

يرجع إليها عند  احلاسب اآليلعلى شكل قاعدة بيانات متوفرة ب للطالب برجميات وينبغي توفري 
  .) ٢٧٥ص،م٢٠٠٧،خليفة( املصطلحات احلاجة كقاموس الكلمات  واملعاين أو قاموس تعريف 

  شروط االستقصاء
  :ز مصادر التعلم شروطاً خاصة منهايف مراك الستخدام االستقصاء

 .رلتعلم بوجود املعلم وأمني املصاديئة مركز مصادر ا.١
ا.٢  .الرتكيز على تنمية مهارات التفكري فاملعلومات ليست هدافاُ لذا
 .الالزمةيات واألجهزة والربجميات توفري اإلمكان.٣
  .يف املشكلة اليت خطط هلا مسبقاً  إثارة التفكري.٤
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  مزايا االستقصاء
  :مزايا االستقصاء على النحو التايل) ١٧٧,١٧٦ص ص،م ٢٠٠٩(أوردالعمران والصالل 

  .مثل إدراك العالقات والتمييز بينها والنقد اهلادف الطالبنمي مهارات التفكري عند ي.أ
  .يف قدرته وتساعده على االعتماد على النفس  الطالبزيد من ثقة ت .ب
  .طالباالستقصاء تعطي احلماس لل سرتاتيجيةإ .ج
  :Programmed Instruction التعليم المبرمج.٨

طريقة من طرق التعلم الذايت تقود  الدارس بالتدريج "التعليم املربمج بأنه  )م٢٠٠٢(يعرف زيتون
وتقسيم املادة العلمية إىل ، واحرتامها  الطالبإىل السلوك املنشود مع اعتبار خصائص هذا 

         .١٠٤ص"وحدات صغرية
  :على النحو التايل  أهم مميزات التعليم المبرمج) ٩٣,٩١ص ص،م٢٠٠٩(ويورد يوسف 

 .العناية الشديدة بتحديد األهداف.أ
 .الطالبيساعد يف تكوين التفكري املنطقي عند .ب
 .البالطيراعي الفروق الفردية بني .ج
 .يتميز غالباً باإلتقان بسبب مروره مبراحل جتريب وتنقيح وتعديل .د

 .احلصول املباشر على نتيجة االستجابة-هـ 
 .يتوافق مع كثري من نظريات التعلم.و
  .يساعد التعليم املربمج على فهم أعمق للحاسب اآليل.ز
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 :Mastery Learning لإلتقانالتعلم .٩
ال يصل إليه عادة يف ظروف التعليم  إىل مستوى حتصيلٍ  الطالبإىل وصول  التعلم لإلتقان فيهد

 الطالبسبل استفادة  ) ١٠٠,٩٩ص ص،م٢٠٠٨(ويورد املوسى ،السائد يف الفصول التقليدية 
  :من مراكز مصادر التعلم من خالل مايلي

 .اآليل على احلاسب الطالبميكن حفظ امللفات يف جملد حيدده  .أ
 .ضافية ملزيد من اإلثراء واإلتقانسريعي التعلم بربامج إ الطالبتزويد  .ب
م الفردية الطالبحضور  .ج   .للمركز يف أوقات مناسبة تالءم حاجا

 :Cooperative Learning التعلم التعاوني.١٠
 الطالبإسرتاتيجية تدريس تتضمن وجود جمموعة من " التعلم التعاوين بأنه  )١٤٢٢(عرف العمر 

دف تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو فيها إىل أقصى حد ممكن    . ٦١ص"يعملون سوياً 
يف التعلم التعاوين يؤدي إىل جناح أعضاء بقية  الطالبجناح  "أن إىل)م٢٠٠٨(ويشري املوسى 

موعة  املتميزين يف حتقيق األهداف  الطالبوتتحقق الفائدة للجميع يف التعلم التعاوين ف، ا
موعة األخرى البطيئة يف التحصيل  ولكي حيقق ، يكتسبون خربة من خالل تعلمهم إلرضاء ا

موعات متناسقة يف القدرات واملهارات  التعلم أهدافه يف مراكز مصادر التعلم جيب أن تكون ا
  .٩٨ص"بإرشادات توضح فيها طبيعة العمل التعاوين  الطالبوتزويد 

  :Blended Learning التعليم المدمج.١١
استخدام التقنية احلديثة يف التدريس  دون " نه أالتعليم املدمج ب) م٢٠١٣(عرف كنسارة وعطار 

  .٢١٢ص"املعتاد واحلضور للصفالتخلي عن الواقع التعليمي 
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يم المدمج في مراكز أهم مزايا التعل) ٢٢٩,٢٢٨ص ص،م ٢٠١٣(ويورد كنسارة وعطار 
  :مصادر التعلم

 .اإللكرتوينخفض نفقات التعليم مقارنة بأمناط التعليم .أ
 الطالبوبعضهم اآلخر وبني  الطالبواملعلم وبني  الطالبتوفري االتصال وجهًا لوجه بني .ب

 .واحملتوى
  .رفع اجلودة التعليمية.ج
  .من خالل تقدمي الفرص للتعليم بطرق خمتلفة البللطيوفر املرونة .د
  .يركز أن يكون التعليم بطريقة تفاعلية .ه

  Learning Via The Internet اإلنترنتالتعلم عن طريق  .١٢
ا اإلنرتنت)م٢٠١٣(كنسارة وعطار   يعرف تتصل ببعضها  اآليلاحلاسب جمموعة من أجهزة " بأ

وميكن ملستخدم هذه الشبكة احلصول على املعلومات أو التحدث ، بعضاً من خالل شبكة عاملية 
كما متكنه من إرسال الرسائل واحلصول على ، األميال  آلفامع أشخاص آخرين تفصله عنهم 

  .١٨٢ص"الرد عليها بسهولة 
في مراكز  اإلنترنتمجاالت استخدام  ) ١٤٣,١٤٢ص ص،م٢٠١٣(ويورد كنسارة وعطار

  :على النحو التايل مصادر التعلم
إرسال واستقبال الربيد من أي شخص  الطالبويستطيع  )E-mail(  اإللكرتوينالربيد .أ

 .بالعامل
م .ب  .واملعلم الطالباحلصول على البحوث العلمية والرتبوية اليت 
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مثل برنامج البالتوك )  Discussion Group(االستفادة من خدمة جمموعة النقاش .ج
(Paltalk)وسكاييبSkype) (  التواصل عن طريق املاسنجروخدمة(msn )  واليت تتيح للمركز

 .العامل إقامة حماضرات ودروس عملية لالستفادة من اخلربات الرتبوية املوجودة يف أي مكان يف
بإشراف ورقابة أمني  الطالبنسخ امللفات اليت حيتاجها  طالبلل خدمة نسخ امللفات وتتيح.د

  .املركز
  -:مايلييف مراكز مصادر التعليم من خالل  اإلنرتنتويرى الباحث أمهية استخدام 

عرب  التعليموغريه من املواقع املهتمة مبجال  مسا نورالدخول ملواقع الدروس التعليمية مثل موقع .١
  .اإلنرتنت

املتوفرة يف شبكة  )  Digital Learning Objects(االستفادة من الكائنات التعليمية .٢
  .تاج الدروس والربجميات التعليميةإلن سياقات تعليمية خمتلفةيف  اإلنرتنت

وتوفريها عند الطلب للمعلمني  اإلنرتنتة التعليمية يف شبكة اإللكرتونياالستفادة من الكتب  .٣
  .الطالبو 
الذين  إليصال املواد التعليمية للمستفيدين )Podcast( االستفادة من خدمة البودكاست.٤

  .يتوفر لديهم أجهزة ذكية
يف ) التويرت والفيس بوك والوتس أب(االستفادة من تطبيقات برامج التواصل االجتماعي مثل  .٥

  .واملعلم الطالبجماالت التدريب وتعزيز مهارات البحث واالستكشاف لكل من 
  فقد حددها  التعلممصادر راكز ــفي م اإلنترنتخدام ــــــــــواجه استــــــأبرز التحديات التي تأما 

  :على النحو التايل)  ١٥٩,١٥٨ص ص،م٢٠١٣(كنسارة وعطار 
التحدي التقين لتعلم كيفية التعامل مع التقنيات املوجودة يف مراكز مصادر التعلم من قبل .١

  .واملعلم الطالب
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يتقنون اللغة  الذين ال الطالبو عدم إجادة اللغة اإلجنليزية وهذا حيد من استفادة املعلمني .٢
  .اإلجنليزية

  .اإلنرتنتضعف الرابط بني املقررات الدراسية وتقنية شبكة .٣
  .اإلنرتنتوجود املشاكل الفنية يف االتصال بشبكة  .٤
يف   يف مراكز مصادر التعلم حلاجتهم إىل دورات اإلنرتنتعزوف  بعض املعلمني عن استخدام  .٥

  .اإلنرتنتكيفية استخدام شبكة 
إىل األماكن  الطالبالدخول إىل األماكن املمنوعة والذي يتطلب استخدام برامج متنع دخول .٦

  .طالبللاملخالفة مع التوعية بإضرارها 
 مقارنة بالسنوات املاضية متثل صعوبة كبريةأن بعض التحديات السابقة مل تعد ب ويرى الباحث

للرتمجة  Googleفحاجز اللغة االجنليزية مل يعد معضلة بسبب وجود مواقع الرتمجة الفورية مثل 
 احلاسب اآليلثقافة  تطوركما يرى الباحث أن ،وبعض تطبيقات األجهزة الذكية للرتمجة الفورية

يف مراكز مصادر التعلم ومل تعد كما كانت  اإلنرتنتيسر من استخدام  واملعلمني الطالبلدى 
من خالل األجهزة  اإلنرتنتبسبب االعتماد الكبري على استخدام  اإلنرتنتبداية دخول شبكة 

  .بأنواعها املختلفة اإلنرتنتصال بالذكية وأجهزة االت

  في مراكز مصادر التعلم الحاسب اآلليمبررات استخدام 
يتحكم يف  الطالبيف العملية التعليمة مع أسلوب التعلم الفردي والذي جيعل  احلاسب اآليليرتبط 

 )٤٦,٤١ص،م٢٠٠٨(يورد املوسى و ،أسلوب التعلم من حيث الوقت والقدرة واإلمكانات 
   :وهي يف مراكز مصادر التعلم احلاسب اآليلمربرات استخدام 

 .تعلم من لديهم صعوباتسواء املوهوبني أو العاديني أو  الطالبأداة مناسبة جلميع فئات .١
 .يئة مناخ البحث واالستكشاف.٢
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 .حتسني وتنمية التفكري املنطقي من خالل تفهم العالقات بني املتغريات املتعددة.٣
 .السماح باإلفادة من الوسائل التعليمية مثل عرض الصور واألفالم على احلاسب.٤
 .مثل حماكاة التجارب اليت يصعب تنفيذها يف الواقع القدرة على احملاكاة.٥
 .القدرة على التفاعل املباشر من خالل توجيه األسئلة وتقوميها وتقدمي التغذية الراجعة.٦
وإجراء الرسوم ، رياضيةتوفري الوقت واجلهد يف العمليات الصعبة و املعقدة مثل حل العمليات ال.٧

 .اهلندسية
بداع خالل التعامل مع موضوع إلتقان مهارة ضمنية يف التفكري أو اإربط املهارات من خالل .٨
 .ما
 .للطالبعملية التعلم  فاعليةحتسني نتائج و .٩

 .وإمكاناته وقدراته الطالبتفريد التعليم والذي يأخذ بعني االعتبار وقت .١٠
 .الصحيحة إلجابةتقدمي التغذية الراجعة من خالل تقدمي معلومات فورية عن ا.١١
 .تقسيم املادة املدروسة إىل سلسلة من التتابعات.١٢
 .القدرة على ختزين واسرتجاع املعلومات.١٣
 .القدرة على العرض املرئي للمعلومات من خالل رسم الصور ومعاجلتها وعرضها.١٤
القدرة على التحكم وإدارة العديد من امللحقات مثل التحكم يف الوسائط وأجهزة العرض .١٥

 .تومكربات الصو 
ال احلاسب اآليلسبق بأن مربرات استخدام  ويرى الباحث أنه ميكن تلخيص ما اإلداري  يف ا

  :مراكز مصادر التعلم على النحو التايل يف عليميالتو 
 .الطالب خدمة.أ

 .املعلم خدمة.ب
 .أغراض التدريب يف مركز مصادر التعلم خدمة.ج
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ام باستخداملصادراملطبوعة منعهدة املركز اجلوانب اإلدارية يف املركز مثل اإلعارة و تسجيل خدمة .د
  .مج مثل اليسريبرا

  في مراكز مصادر التعلم الحاسب اآلليمزايا استخدام 
من أهم األجهزة املستخدمة يف مراكز مصادر التعلم ملا يؤديه من مزايا كثرية   احلاسب اآليليعترب 

  .) ٢٣ص،م٢٠١٣(كنسارة وعطارأورد  وقد ، جتعل املراكز حتقق أدوارها بكفاءة
  :في مراكز مصادر التعلم الحاسب اآلليأهم مزايا استخدام  
حسب قدرته وإمكاناته فيما ) اخلطو الذايت ( للعمل بسرعته اخلاصة  للطالبتوفري الفرص .١

  .يسمى بتفريد التعليم
 ةبالتغذية الراجعة الفورية ليعمل على تعديل مسار التعلم ويوجهه الوجه الطالبإمكانية تزويد  .٢

  .الصحيحة
  .وانتشويقاً من خالل توظيف احلركة واألل جيعل عملية التعلم أكثر فاعلية وأكثر.٣
ورصدها مما ميكنه من إجراء عمليات  الطالبعلى ختزين استجابات  احلاسب اآليليعمل .٤

  .لذلك الطالبالتشخيص الفورية وتنبيه 
من  الطالبحيث إنه يتعامل مع ، الطالبعلى مراعاة الفروق الفردية بني  احلاسب اآليليعمل .٥

  .النقطة اليت يقف عندها وبسرعة تتالءم مع قدراته وإمكاناته
بنفسه وينمي مفهوم الذات اإلجيايب  الطالبعلى زيادة فاعلية التعلم وثقة  احلاسب اآليليعمل .٦

  .لديه
  :املزايا التالية) ٤١,٤٠ص،م٢٠٠٨(املوسى  وردوي
  .لتحقيق األهداف التعليمية الطالبتنمية مهارات .أ

  .الرياضياتمادة مثل  صعبةحنو بعض املواد ال الطالبتنمية اجتاهات .ب
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  .على العمل لفرتة طويلة دون ملل الطالبتشجيع .ج
  

  في مراكز مصادر التعلم الحاسب اآللياستخدام  مشكالت
على النحو  احلاسب اآليلأبرز مشكالت استخدام ) ١٤٢,١٤١ص ص،م٢٠٠٧(يورد عبود 

  - :التايل
في حفظ ي احلاسب اآللعلى  الطالبحيول دون استبقاء املعلومات يف الذاكرة نتيجة اعتماد .١

 .املعلومة
 .ال تثري املخزون اللغوي للطالب احلاسب اآليلثقافة الصورة املوجودة يف .٢
 .الطالبله خماطر على بصر  احلاسب اآليلاجللوس الطويل أمام شاشات .٣
عن ممارسة فعاليات حياتية  الطالبوبشكل مبالغ فيه يصرف  احلاسب اآليلكثرة استخدام .٤

 .عديدة
 .الطالبيضعف الصلة االجتماعية بني .٥
 .املبهر احلاسب اآليليهرب إىل عامل  الطالبعن احلياة الواقعية مما جيعل  الطالبيبعد .٦
تمعات األخرى الطالبجيعل املناهج تتداخل مما يؤثر على قيم .٧  .عند التعرض لقيم ا
  عن اخلربة املباشرة مثل السباحة أو قيادة املركبات الطالبتعويض  احلاسب اآليلال يستطيع .٨
 .أو إكسابه اجلراحة 
غري احملكمة من قبل الوزارة وهي دون املستوى املأمول ومل يراعى يف  بعض الربجميات التعليمية.٩

 .التعلميتصميمها املوقف التعليمي 
احلاسب التعليم هو عملية مشولية فال من مراعاة اجلوانب األخرى وأن ال يقتصر األمر على .١٠
  .فقط اآليل
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  :إىل مشكالت احلاسب اآليل ما يلي) ٢١٢,٢١١ص ص،م٢٠٠٨(ويضيف املوسى
  .صعوبة شراء مستلزمات احلاسب اآليل من أقراص مدجمة وبرجميات تعليمية .١
  .الرقمية ملنع الطالب من دخول املواقع غري املفيدةصعوبة التصفية .٢
  .احلاجة لتدريب أمناء مراكز مصادر التعلم والطالب على استخدام احلاسب اآليل.٣
  

التعلم التشويق واملتعة واإلثارة كما التعليم و  قد أدخل على عملية  احلاسب اآليلوميكن القول أن 
 ّومحيث يق، تقدمي التغذية الراجعة   احلاسب اآليلومن أهم مزايا ،بنفسه  الطالبمنى ثقة 

الصحيحة ملعاجلة أوجه الضعف أو القصور عند تعلمه مراعياً  ةلوجهل الطالب احلاسب اآليل
من خماطره وتأثرياته  للحد احلاسب اآليليف استخدام  مع مالحظة أمهية االعتدالدية الفروق الفر 

      . الصحية على العيون واملفاصل
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  مفهوم أمناء  - :أوال      :أمناء مراكز مصادر التعلم: يناملبحث الثا
   أمناء مراكز مصادر التعلم مفهوم

اختالف مسميات أمني مركز مصادر التعلم فيسمى أمني مركز مصادر  يالحظ يف األدب الرتبوي
  .كز مصادر التعلميطلق عليه اختصاصي مر ويف بعض األدبيات تعلم 
الشخص املكلف بإدارة مركز  هو" أمني مركز مصادر التعلم بأنه) هـ١٤٢٨(عرف العمران  وقد

مفرغاً ، سواء كان متخصصًا أو غري متخصص ، التعلم وتوظيفه خلدمة العملية التعليمية مصادر 
  .٢٧ص"أو غري مفرغ

عضو من أعضاء هيئة " مركز مصادر التعلم  أمنيفقد عرف ) Herring,1988 (أما هريرنج 
وعلى معرفة  مؤهالً  اً ويكون معلم، التدريس ممن لديه إعداد مهين واسع يف جمال املصادر التعليمية 

كما أنه خبري يف ختطيط استخدام املصادر ، بالعمليات التعليمية وطرق التدريس وتصميمها 
  .p,6 "التعليمية وذلك جلعل التدريس والتعلم أكثر تأثرياً وكفاءة

باعتباره من القوى ، التعليم الرئيسة  تقنياتأمني مركز مصادر التعلم أحد مدخالت منظومة و 
وهو أحد العناصر البشرية احليوية اليت ، باملؤسسات التعليمية قنيةاملستحدثات التالفاعلة لتوظيف 

واملعلم واملساهم  الطالبوهو حلقة الوصل بني ، متثل جانباً أساسياً وهاماً لتحقيق أهداف املراكز 
تمع املدرسي على ضرورة ارتياد املركز  مما جيعله يساهم بدور إجيايب ، اإلجيايب والفعال يف حتفيز ا

سواء التقليدية ، من خالل املواد التعليمية املختلفة املتوافرة باملركز  للطالبيف إثراء احلصيلة املعرفية 
فة املثابرة واملواصلة على البحث من أجل التوجيه لذلك جيب أن يتمتع بص، منها أو املستحدثة 
بل لديه القدرة على ابتكار النشاطات الرتبوية ، أن يكون جمرد مطلع فقط  ال، الذايت لبناء املعرفة 

سه حنو فهو يعمل على تنظيمها وتوجيهها يف الوقت نف، اليت تتطلب حذقاً وحدة يف الذهن 
  .) ٢٦٣,٢٦٢ص  ص، م٢٠٠٤،ملسا". (النتائج املرغوبة 
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أن اختالف مسميات أمني مركز مصادر التعلم ال تغري من أداوره اليت تنحصر يف ويرى الباحث 
املوجودة يف  املصادرواملعلمني املهارات املطلوبة للتعامل مع  الطالبتعزيز التعلم الذايت وإكساب 

  .مركز مصادر التعلم
  ضوابط تكليف أمناء مراكز مصادر التعلم 

جيب أن يكون مؤهالً علمياً وفنيًا ، أمني مركز مصادر التعلم دوره على الوجه املطلوب  لكي يؤدي
أبرز ضوابط التكليف بالعمل يف  ومن  ،للقيام مبهام وأدوار ومتطلبات إدارة مركز مصادر التعلم

  :مراكز مصادر التعلم مايلي
ضوابط تكليف أمناء مراكز أهم )  ٨,٦ص ص ،هـ١٤٢٥(أوردت وزارة الرتبية والتعليم  :أوال 

  :مصادر التعلم وهي
أن يكون خاليًا من اإلعاقة اجلسمية والعقلية اليت حتد من نشاطه أو متنعه من أداء واجباته . ١

  .اإلدارية والتعليمية والرتبوية
ب يكون ممن حول من الالئحة التعليمية إىل السلم اإلداري للمصلحة التعليمية أو بسبأال . ٢

  .قيملحوظ أخال
جدًا يف السنتني األخريتني بالنسبة للمحولني من  يقل تقديره يف تقرير الكفاية عن جيد أال. ٣

  .الالئحة التعليمية أو ممتاز لإلداريني
  .سريد يف ثانياً  تكون األولية عند توفر الشروط وفق ما. ٤

  :يلي  ينبغي فيمن يقوم مبهمة أمني مركز مصادر التعلم أن يكون ملماً مبا:ثانياً 
 .علم املكتبات وتقنيات التعليم والتعلم.١
 .نتاج الوسائل التعليمية وتشغيل األجهزة ومهارات االستخدامإ.٢
 .تصميم وإعداد وتنفيذ املواد التعليمية .٣

 .إدارة مراكز مصادر التعلم.٤
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 .بناء الوحدات التعليمية.٥
 .التغذية الراجعةمهارات التقومي وإعادة التنقيح للمواد التعليمية بعد .٦
  .مهارات توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت يف تدريس املواد الدراسية املختلفة .٧

  :كالتايل ميكن إمجاهلا لتكليف أمناء مراكز مصادر التعلم ويرى الباحث إضافة شروط مهمة أخرى
  .ت التعليميةاحلصول على دبلوم مصادر التعلم أو ماجستري يف الوسائل والتقنيا.١
  .احلاسب اآليلاحلصول على رخصة  .٢

  الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها أمناء مراكز مصادر التعلم
ا لكي يؤدي  علىهناك جمموعة من الصفات اليت ينبغي  أمني مركز مصادر التعلم أن يتحلى 

  .ية والتعليمية على الوجه املطلوبأدواره اإلدارية والفن
ا أمناء مراكز مصادر الصفات اليت ينبغي أن يتحلى  )Harvey,2005,p,23(يورد هاريف 
  :التعلم وهي

 .الطالبجيب أن يكون متعاوناً مع املعلمني لتنفيذ وتصميم الدروس وتقومي أعمال .١
 .أن يبذل جهداً للوصول إىل مستوى أداء أفضل بشكل دائم للمحافظة على النجاح.٢
اءة الكتب يف القراءة وحيفزهم على قر  الطالبأن يكون لديه الرغبة يف القراءة ويستمتع مبشاركة .٣

 .لغرس العادة يف نفوسهم
 . تدعم وتساند املقررات الدراسيةأن يتصف بالقدرة على اختيار الكتب القيمة اليت.٤
 .أن ميتلك مهارات التعامل مع التقنية.٥
 .ملعلمني التقنيةأن يعمل على تطوير مهارات ا.٦
 .أن يكون مبدعاً يف عمله ويتقبل األفكار اجلديدة خلدمة العمل.٧
 .الطالبأن ميد املساعدة ملن حيتاجها من املعلمني و .٨
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 .دعت احلاجة إليها إذاأن يتصف باملرونة يف اختاذ إجراءات التغيري - ٩
  : منها أخرى صفات)  ٢٨٤,٢٨٣ص،م٢٠٠٢(يونسورد وي
قادرًا على تنظيم العمل وإدارته ووضع براجمه والتغلب على ، شخصية متكاملة أن يكون ذا .أ

 .مشكالته
االت التخصصية والرتبوية والنفسية ونظريات التعلم و .ب ه اسرتاتيجياتأن يكون على دراية با

  .وأسس عملية االتصال
مركز مصادر التعلم مكتسبة ولن  املطلوبة من أمنيويرى الباحث أن بعض الصفات السابقة 

يف جمال تقنيات التعليم  وعلم املكتبات وعلم النفس  املستمر التدريب من خالل تتحقق إال
 كثفة للوصول حلد الكفاية املطلوبمن خالل االلتحاق بدورات موذلك  الرتبوي واإلدارة الرتبوية 
  .دوره على الشكل املطلوب مصادر التعلملكي يؤدي أمني مركز 

  مهام أمناء مراكز مصادر التعلم
أمني مركز مصادر  التعلم ينبغي أن ميثله العنصر البشري الكفء الذي يتوىل الربط بني املصادر  

  .ر من التنسيق والتعاون مع املعلميف إطا الطالبواملقررات الدراسية و 
 ٧٥/٥٠ألمني مركز مصادر التعلم مهام متعددة ُحددت بتعميم وزارة املعارف رقمو 

  - :وذلك على النحو التايل، هـ ٦/٨/١٤٢٢يف
  :مصادر التعلم ألمناء مراكز المهام اإلدارية

  .يرد من اجلهات املختصة من لوائح وأنظمة وتوجيهات خاصة مبركز مصادر التعلم  تطبيق ما .١
 التنسيق مع جلنة مركز مصادر التعلم يف وضع اخلطط الفصلية والسنوية اليت تؤدي إىل حتقيق.٢

  .أهداف املركز وتقدميها إىل مدير املدرسة العتمادها
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حيتاجه املركز من مصادر التعلم بأنواعها اليت  التشاور مع اهليئة التعليمية يف املدرسة القرتاح ما .٣
يتطلبه ذلك من جتهيزات  ختدم املنهج الدراسي واالحتياجات الرتبوية والتعليمية يف املدرسة وما

يف حتقيق أهداف املركز والعمل بالتعاون مع اجلهات املختصة على توفريه  يساعد ضرورية وكل ما
  .ومتابعة إجراءات تأمينه واحلصول عليه

  .يصل إىل املركز من مصادر تعلم جديدة مبا الطالبتعريف املعلمني و  .٤
ا .٥   .استالم مصادر التعلم وتسجيلها بالطرق النظامية اخلاصة 
على كل ) وردرقم امل(ملكية املدرسة وختم التسجيل وكتابة الرقم العام ختم مصادر التعلم خبتم  .٦

  .مصدر
وذلك عندما تسحب مبذكرات ) سجل العهدة( تسجيل مصادر التعلم اليت يتم خصمها من  .٧

  واإلرجاع ، أو مبوجب حماضر معتمدة من جلنة مركز مصادر التعلم تفيد التلف أو الفقد ، رمسية 
  .أخرى أو نقل األصناف جهة

ا أوال بأول  ) صحف وجمالت(االهتمام بالدوريات  .٨ وتسجيل وصوهلا يف السجل اخلاص 
  .والعمل على احلصول على األعداد الناقصة إلكمال جمموعة املركز ، ومتابعة املتأخر وصوله منها 

إحصاء نشاطات املركز وذلك بتدوين املعلومات اخلاصة بذلك يف السجل املخصص هلذا  .٩
  .وإرساله إىل إدارة التعليم ،شهري عن النشاط يف املركز  الغرض وإعداد تقرير

  .زلتنظيم زيارة فصول املدرسة للمركإعداد جدول  .١٠
البة بإرجاعها يف املعار منها واملط تنظيم عملية إعارة مصادر التعلم القابلة لإلعارة ومتابعة .١١

  .املوعد احملدد
والتوصية بتجليد  ، احملافظة على موجودات املركز والعناية بسالمة مجيع أنواع مصادر التعلم  .١٢

  .يعطب من أجهزته ووسائله كتبه وإصالح ما
  .لسنوي وعمل احملاضر الالزمة لذلكإجراء عملية اجلرد ا.١٣
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إعداد تقرير سنوي عن املركز واحتياجاته وعرضه على جلنة مركز مصادر التعلم ملناقشته  .١٤
  .واعتماده قبل إرساله إىل إدارة التعليم 
مثل برنامج اليسري ودفرت  املصممة ألمني مركز مصادر التعلمويرى الباحث أن الربجميات التعليمية 

مراكز مصادر  ألمناءنظمت ويسرت املهام اإلدارية املوكلة  ،للمصادر اإللكرتوينالتحضري اليومي 
  .التعلم

  :ألمناء مراكز مصادر التعلمالمهام الفنية 
على اختيار مصادر التعلم املناسبة واألجهزة التعليمية الالزمة  الطالبمعاونة املعلمني و  .١

  .واستخدامها
حسب مصادر التعلم ، تقدمي اخلدمة املرجعية لرواد املركز وإرشادهم إىل املعلومات املطلوبة  .٢

   .املتاحة
  .تشغيل أجهزة املركز واحملافظة على جاهزيتها  .٣
العمل على إعداد الفهارس الالزمة جلميع مصادر التعلم املتوفرة يف املركز واملدرسة واالستمرار  .٤

 أن قواعد الفهرسة حظيال(يستجد من مواد  إليها وتعديلها حسب ما يف صيانتها واإلضافة
  ).أمريكية  جنلوألا املعتمدة هي

  ) .ديوي العشري (العمل على تصنيف مصادر التعلم حسب خطة التصنيف  .٥
ا .٦   .تنظيم مصادر التعلم وترتيبها يف أماكنها الصحيحة مبا يسهل تناوهلا لالستخدام وإعاد
التقومي املستمر ملصادر التعلم بالتنسيق مع جلنة املركز والتوصية باستبعاد مايرى عدم صالحيته   .٧

  .إما لتقادمه أو لعدم مناسبته ألهداف املركز ووظائفه التعليمية والرتبوية 
ساليب اليت ترفع  العمل على تطوير مهاراته وتثقيف ذاته يف جمال عمله مبختلف الطرق واأل .٨

   .املهنيةكفايته 
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عمل قوائم ببليوجرافيا ملا يوجد يف املركز من مصادر التعلم هلا اتصال باملناهج وإبالغها  .٩
  .إىل االستفادة منها والرجوع إليها  الطالباملعلمني لالستفادة منها يف إعداد الدروس وتوجيه 

ويرى الباحث أن املهام الفنية احملددة من قبل وزارة الرتبية والتعليم يطغى فيها دور أمني املكتبة 
مراكز توافر املصادر املتنوعة املتوفرة يف  وليس أمني مركز املصادر فهي حتتاج لتعديل مبا يتوافق مع 

  .مصادر التعلم احلديثة
  :ألمناء مصادر التعلم المهام التربوية والتعليمية

التعاون مع املعلمني يف توضيح أهداف املركز ورسالته ودوره يف تنمية مهارات التعلم الذايت   .١
اءات وإعداد من خالل زيارة الصفوف وعقد اللق، والقراءة الواسعة الشاملة ، والتعلم التعاوين

  .النشرات وما إىل ذلك
يتوصلون إليه من مصادر التعلم املختلفة  إىل تلخيص ما الطالبمساعدة املعلمني يف توجيه  .٢

  .مية ميوهلم البحثية واالستكشافيةأمام زمالئهم وتن هاوعرضعنها والتحدث 
إعطاء دروس تربوية وتعليمية لرواد املركز والتحضري هلذه الدروس كتابيًا عن كيفية البحث عن  .٣

ات شاف ومهارات االستفادة من نظم املعلوممبهارات البحث واالستك الطالباملعلومات وتزويد 
  .والتعلم الذايت

  .تقدمي املشورة الرتبوية والفنية للمعلمني يف اجلوانب الرتبوية والتقنية ملركز مصادر التعلم .٤
  .يف إجراء البحث العلمي الطالبمساعدة  .٥
  .ني على استخدام األجهزة وتنفيذهاإعداد برامج تدريبية للمعلم .٦
  .واملعلمني يف إعداد مسابقات وبرامج ثقافية وعلمية الطالبرتاك مع االش .٧
ا العلمية والثقافيةتكوين مجاعة مركز املصادر وت .٨   .فعيل نشاطا
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ويالحظ مما سبق تعدد املهام اإلدارية والفنية والرتبوية والتعليمية  ألمني مركز مصادر التعلم وهذا 
وأن ال يعتمد االختيار على املهارات اإلدارية ، التعلم  يتطلب دقة اختيار أمناء مراكز مصادر

قين بل ينبغي أن يكون أمني مركز املصادر قادرًا على القيام بدور اخلبري الت،والفنية والرتبوية  فقط 
كما ينبغي أن تتوفر يف أمني مركز مصادر التعلم القدرة على التدريب من خالل ،  يف املدرسة

إضافة ،  الطالبية وامتالك مهارات االتصال التفاعلي بينه وبني املعلمني و إعداد احلقائب التدريب
جيب أن تتوفر جمموعة من السمات واخلصائص النفسية  لدى أمني  كما، إىل القدرة على اإلقناع 

  .شة  وحسن التعامل وتقدير اآلخريناملصادر مثل حتمل ضغوط العمل والبشا

  الكفايات التي يجب توافرها لدى أمناء مراكز مصادر التعلم 

ّ          ما يلزم بالض بط على قدر احلاجة ، إىل حد  يفي بالغ"معىن  الكفاية )١٤٢٩(ويعرف عمر   ــــ            َّ                            ُ    رض وي غين ـ
 .٤٨ص"عن غريه

أهم الكفايات اليت جيب توافرها لدى أمناء مراكز )  ٧١,٦٥ص ص ، م٢٠١٠(قد أورد عليان و 
  - :وهي التعلممصادر 

  :التعليم تقنياتكفايات المعرفة ب.١
 .املفهوم الشامل لتقنيات التعليم حيدد.أ

  .التعليم والوسائل التعليمية تقنياتمييز بني مفهومي .ب 
  .التعليم تقنياتبتعرف على أصول .ج
  .تقنيات التعليم يف عملييت التعلم والتعليم يتعرف على دور.د
  .التقنيات التعليميةحيدد معوقات استخدام .ه
  .حيدد أهداف وأمهية مراكز مصادر التعلم.و
  .نيات التعليمية املوجودة باملركزيصنف التق.ي
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  :كفايات تصميم التعليم .٢

  .يعرف مفهوم تصميم التعليم ويصوغ أهدافاً سلوكية.أ
م التعليمية البالطحيدد خصائص .ب    .وحاجا
  .املواد التعليمية حيدد املواصفات الالزمة إلنتاج .ج
  .يكتب سيناريو مالئم إلنتاج مواد تعليمية.د
  .م برجميات تعليمية على أسس علميةيصم .ه
  .دام التقنيات املوجودة يف املركزيصمم دليالً تفصيلياً الستخو 

  :كفايات اختبار التقنية التعليمية .٣

  .خيتار التقنية املالئمة ألهداف املنهج.أ
  .والبيئة التعليمية البالطخيتار التقنية التعليمية املالئمة خلصائص .ب
  .يار التقنيات التعليمية املالئمةيف اخت البالطيقدم استشارات للمعلمني و .ج
  .حيل املشكالت اليت تواجه املعلم عند اختياره للتقنيات التعليمية.د
  .ت التعليمية املتاحة داخل املركزحيدد قائمة بالتقنيا.و
  .حيدد االحتياجات الضرورية من التقنيات التعليمية للمركز.ه
  .تعليمية معينة سرتاتيجياتيشارك املعلم يف اختيار التقنيات املالئمة ال.ي
  :نتاج مواد تعليميةإكفايات مهارات  .٤

  ميتلك املهارات األساسية إلنتاج املواد التعليمية .أ
  .مبعايري إنتاج املواد التعليمية يلم.ب
  .لضرورية إلنتاج املواد التعليميةحيدد اخلدمات ا .ج
  .ني بالتعاون مع فريق من املختصنيللطالبيشارك يف إنتاج حقيبة تعليمية مناسبة .د
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  .شفافيات وصور فوتوغرافية تعليميةيشارك يف إنتاج مصورات و .ه
  :كفايات استخدام األجهزة التعليمية.٥

 وجهاز العرضوالكامريا الوثائقية  احلاسب اآليلميتلك مهارات تشغيل أجهزة املركز مثل .أ  
  ).الداتاشو(
  .الفنية لتشغيل األجهزة التعليميةيطبق األسس .ب   
  .حيدد البيئات التعليمية.ج 
  .ميتلك مهارات استخدام أجهزة العرض املختلفة يف مركز مصادر التعلم  .د
  :وصيانتها التقنيات التعليميةكفايات حفظ .٦

  .تعليمية القابلة للصيانة البسيطةيلم مبهارات تنظيف األجهزة ال.أ
  .خيتار أثاثاً مناسباً حلفظ األجهزة .ب
  .حيفظ العينات والنماذج واللوحات التعليمية مبا ييسر استخدامها وسهولة الوصول إليها. ج
  .استخدام األجهزة يف املركز يستطيع معاجلة احلوادث اليت حتدث من جراء. د
  .يستخدم سجالت إلكرتونية لعمليات الصيانة واحلفظ. ه
  .حيتفظ بأرقام اجلهات اليت تقوم بعملية صيانة األجهزة التعليمية.و
  .ند التعامل مع األجهزة التعليميةيطبق قواعد األمن والسالمة ع.ز
  .نة لألجهزة واملعدات داخل املركزيتابع إجراءات الصيا.ح
  .يطبق األساليب املالئمة لتخزين التقنيات التعليمية داخل املركز.ط
  .وتسهيالته تويات املركزحيافظ على حم.ي
  .يلم مبهارة تنظيف األجهزة التعليمية املوجودة باملركز.ك
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  :كفايات علم المكتبات .٧

  .إليها واستخدامهايوظف مهارات الفهرسة والتصنيف يف تنظيم مصادر املركز مبا ييسر الوصول .أ
  .ةاإللكرتونييتعامل مع خمتلف مصادر املعلومات التقليدية و .ب
  .وإرشادهم إىل املعلومات املطلوبةيقدم اخلدمات املرجعية لرواد املركز .ج
  .صادر التعلم املتوفرة يف املكتبةيصنف م.د
  .كتبية واملعلوماتية لرواد املركزيستطيع تقدمي كافة اخلدمات امل .ه
  .يستخدم فهرساً إلكرتونياً مباشراً ملصادر املركز.و
الت .ز   .واملطبوعات الدورية بشكل متميزيتعامل مع الصحف وا

اختيار أمني مركز مصادر التعلم وفق  حسنتطلب يق الكفايات السابقة يويرى الباحث أن حتق
مصادر التعلم كمتطلب يف ترشيح أمناء مراكز مصادر التعلم   وضع دبلوم مراكزبمعايري دقيقة 

يف جمال  إضافة إىل تشجيع أمناء مراكز مصادر التعلم يف االلتحاق بربامج الدراسات العليا املتاحة
وذلك للوصول لدرجة كفاية جتعل أمني مركز ،  يف العديد من جامعات اململكة تقنيات التعليم

  .لى الوجه املطلوبعلم يؤدي عمله عمصادر الت
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                                                                                                                                     الدراسات السابقة:      ً ثانيا  

  سات العربيةاالدر : أوال 
إنشاء مراكز مصادر التعلم يف اململكة تزايدت الدراسات فيما يتعلق مبراكز مصادر التعلم مع 

  ). ٦ص،هـ ١٤٢١،وزارة املعارف (  .هـ١٤٢٠العربية السعودية عام
ذلك التاريخ تتعلق بالوسائل التعليمية سواء يف  معظم الدراسات اليت سبقت ميكن القول أنو 

مصادر التعلم مبفهومها  إىل مراكز من الدراسات ثريومل تتعرض ك ، الدراسات العربية أو األجنبية
 نتيجةالسابقة  القريبة تتعلق مبراكز مصادر التعلم يف السنوات أن هناك دراسات لحظوي،  احلديث
تأهيل استدعى  مما أدى إىل زيادة مراكز مصادر التعلم بشكل كبري مراكز مصادر التعلم لتعميم

على مستوى الدبلوم واملاجستري والدكتوراه وهذا  األمناء تعميمتطلب و أمناء مراكز مصادر التعلم 
ال تزايد  بدوره أدى إىل   .البحوث يف هذا ا

  :تناولت مراكز مصادر التعلم مايليومن الدراسات اليت  
راسة هدفت إىل حتديد آراء معلمي املدارس املتوسطة يف مدينة مكة د )هـ١٤١٤(عالم  أجرى

املكرمة حنو واجبات اختصاصي التقنيات الرتبوية فيما يتعلق باملواد التعليمية غري املطبوعة 
ومت تطبيق  االستبانةوكانت أداة الدراسة  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي ، واألجهزة
  مدرسة ) ١٤(     ً           معلما  موزعني على ) ٣٢٠(على عينة مت اختيارها بطريقة عشوائية مكونة منالدراسة

  :مة ومن أهم نتائج الدراسة ما يليمتوسطة مبكة املكر 
اختصاصي التقنيات الرتبوية فيما يتعلق باملواد أن مجيع املعلمني لديهم آراء إجيابية حنو واجبات .١

الت السؤال                                 ً                                    التعليمية غري املطبوعة واألجهزة وفقا  للمتوسط احلسايب املتعلق بكل جمال من جما
  .الرئيسي هلذه الدراسة
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، أن آراء مجيع املعلمني حنو واجبات االختصاصي متيل إىل اإلجيابية بصرف النظر عن أعمارهم .٢
م العل وحصوهلم أو عدم حصوهلم على دبلوم إعداد ، وسنوات اخلربة يف التدريس ، مية ودرجا

  .ة املختلفة اليت يقومون بتدريسهاواملواد الدراسية من التخصصات العلمي، تربوي
أن هناك اختالفات يف اآلراء بني املعلمني حنو واجبات االختصاصي تتعلق بثالث جماالت .٣

إال أن هذه ، وإنتاج املواد التعليمية غري املطبوعة واألجهزة ، وإعارة  تداول، اختيار واقتناء : وهي 
االختالفات ال تؤثر على غالبية اآلراء اإلجيابية األخرى اليت أبداها املعلمون حنو واجبات 

  .االختصاصي
إىل التعرف على واقع مراكز  هدفت وصفية مسحية دراسة )هـ١٤٢٢( الشرهانأجرى كما 

معلمات   من وتألف جمتمع الدراسة ،مصادر التعلم مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمات 
جلمع املعلومات  قام الباحث بتوزيع استبانة و ،يف مدينة الرياض )بنات(مدارس املرحلة الثانوية 

احلكومية  املرحلة الثانوية معلمة يف)  ٦٤(من  عشوائية اختيارها بطريقةمت  عينة على طبقت
    ً         بندا   وأظهرت )  ٦٥(ومت استطالع آرائهن بواسطة استبانة اشتملت على ،  للبنات مبدينة الرياض

كز هناك فوائد تعليمية عدة ميكن أن حتصل عليها املعلمات من وجود مرا أن  نتائج الدراسة
  :مصادر التعلم يف املدرسة منها

  .ادة التعليميةمساعدة املعلمة يف إعداد امل.١
 .تدريب املعلمات على استخدام األجهزة واملواد التعليمية وتقدمي الفرصة املناسبة للتعلم الذايت  .٢
  .دة التعليمية مبركز مصادر التعلمحتث املناهج املقررة واملخطط الدراسي على ربط املا ال.٣

هدفت إىل تقومي جتربة مراكز مصادر التعلم يف  بدراسة وصفية)هـ١٤٢٢(المطوع  كما قام
ومتثل جمتمع ،مدارس التعليم العام مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني 

على عينة  االستبانةواستخدم الباحث أداة ، الدراسة مبعلمي ومشريف التعليم العام يف مدينة الرياض
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  ً                     ويا  وكان من أبرز نتائج     ً     مشرفا  ترب) ١٨(    ً    معلما  و )١٦٦(من  مكونة مت اختيارها بطريقة عشوائية
  :الدراسة

  .)%٧٢(حتقق أهداف الدراسة بنسبة .١
  .) %٦٤(مراكز مصادر التعلم بنسبة تتم ممارسة النشاطات داخل .٢
م بنسبة راكز مصادر التعلمت توفري التجهيزات والطاقة البشرية الالزمة وإعداد املكان املناسب مل.٣ 
)٧٣( %.  

إىل تقومي واقع مراكز مصادر  دراسة وصفية حتليلية هدفت )م٢٠٠٣(األحمدي يف حني أجرى 
مجيع العاملني يف مراكز مصادر التعلم من مدراء  جمتمع الدراسة وقد مشل ،التعلم باملدينة املنورة 

مابني )٤٢(وعددهم وموظفني يف املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبدارس املدينة املنورة 
مراكز مصادر التعلم يف مدارس املدينة  فاعليةوقد حللت الدراسة واقع استخدام و  ،موظف ومدير 

مت اختيارها  عينة على  و طبقت الدراسة ، املنورة واملعوقات اليت تقف أمام تفعيل دور هذه املراكز 
واستخدمت ، صادر التعلم ز م    ً        موظفا  يف مراك) ٤٢( جمتمع الدراسة وهممشلت  بطريقة عمدية

  :يلي نتائج الدراسة ما وأهم، كأداة جلمع املعلومات   االستبانة
 .يوجد قصور يف تصميم مراكز مصادر التعلم وتنظيمها.١
 .عالقة هلا مبراكز مصادر التعلم  مؤهالت معظم أمناء مراكز التعلم ال.٢
 .املركز يف عملية التدريساليت تبني دور يبات يوجد قصور يف إعداد النشرات والكت.٣

التعرف على مدى فاعلية مراكز مصادر  إىل بدراسة وصفية هدفت)هـ١٤٢٤(الجابر كما قام
  التعلم يف حتصيل طالب املرحلة الثانوية يف منطقة اجلوف التعليمية من وجهة نظر املعلمني   

على  االستبانةومت تطبيق أداة الدراسة ،تكون جمتمع الدراسة من معلمي حمافظيت سكاكا واجلوف
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من  ،     ً معلما  ) ٣٣(     ً                 معلما  من حمافظة سكاكا و) ٦٠( منتكونت  عينة مت اختيارها بطريقة عشوائية 
  :من أهم نتائج الدراسة وكان. حمافظة القريات 

                 ً                  وكان أفضلها حتقيقا  مايقدمه املركز من % ٨٢بنسبة إن أهداف مركز مصادر التعلم قد حتققت .١
 .وفرها أماكن الدراسة العاديةتسهيالت متنوعة الت

  .%٨٨بشرية واملكان املناسب بنسبة مت توفري املواد التعليمية واألجهزة والطاقات ال.٢
إىل التعرف على واقع مراكز مصادر التعلم  وصفية هدفت دراسة)هـ١٤٢٥(الغامدي أجرى  و

تعليم ب التعليم العام شريفمبومتثل جمتمع الدراسة  ،بتعليم جدة من وجهة نظر املشرفني الرتبويني
بطريقة قصدية مشلت مجيع  جمتمع الدراسةعلى  طبقت االستبانةواستخدم الباحث أداة ، جدة

  -:مايلي من نتائج الدراسة وكان      ً       ً مشرفا  تربويا  )  ١١٠(املشرفني الرتبويني وعددهم 
  .املشرفني الرتبويني بدرجة عالية وضوح مفهوم مراكز مصادر التعلم لدى.١
  .بدرجة عالية وضوح أهداف مراكز مصادر التعلم لدى املشرفني .٢ 
            ً                                                رجة عالية جدا  بوجود معوقات مادية ملراكز مصادر التعلم وكان من موافقة جمتمع الدراسة بد.٣

 وكذلك ، املباين املستأجرة وارتفاع تكلفة األجهزة اليت يتطلب وجودها باملركز ، أهم املعوقات 
  .مركز مصادر تعلم به إلقامة                        ً تصميم املبين املدرسي أساسا  عدم 

اعتماد املعلمني على طرق التدريس التقليدية  :مصادر التعلم  يف مراكزوجود معوقات بشرية .٤
  .أمناء مراكز مصادر التعلم املؤهلني عدد وارتفاع العبء التدريسي للمعلم وقلة

إىل التعرف على العوامل اليت تفعل دور أمني مراكز  دراسة هدفت)هـ١٤٢٥(أبوالخير أجرى
ودورهم يف توفري خدمات املعلومات والتعرف على ،  الرتبوي والتعليمي واإلداريمصادر التعلم 

ا يف تطوير العملية الرتبوية والتعليمية  ثل جمتمع ويتم ،املواصفات والكفايات اليت جيب أن يتمتعوا 
)  ٢٨(العام بنني وعددهم  لتعليمبااملرحلة الثانوية مدارس مصادر التعلم يف الدراسة من أمناءمراكز 
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أما األداة  ، املسحي واستخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي ،مبدينة جدة      ً             أمينا  ملصادر التعلم
 -:مايلي النتائج وكان من أبرز، بطريقة قصدية جمتمع الدراسةعلى  طبقت ، االستبانةفكانت 

 .مأمهية تفريغ أمناء مراكز مصادر التعل.١
  .درييب ألمناء مراكز مصادر التعلمأمهية الدور اإلداري والت.٢

إىل معرفة معوقات مراكز مصادر التعلم يف مدارس  بدراسة هدفت )هـ ١٤٢٨(الخبراء كما قام
مدراء  وأمناء مراكز مصادر التعلم   ومشل جمتمع الدراسة، التعليم العام يف منطقة حائل التعليمية 

 املشرفني الرتبويني يف  مدارس التعليم العام يف منطقة حائل التعليمية للمراحل الثالث  واملدارس 
عينة مت اختيارها بطريقة  على االستبانةأداة  طبقتقد و ، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي 

وكان من أهم ، ومدراء املدارس  أمناء مراكز مصادر التعلممن املشرفني و )  ١٦١( عشوائية من
 :تائج الدراسة مايلين

 .بدرجة عالية وجود معوقات تواجهها مراكز مصادر التعلم.١
 .علمي ممن حيملون بكالوريوس وأعلى                      ً              وجود معوقات بشرية وفقا  ملتغري املؤهل ال.٢
ا يف بدراسة )م٢٠٠٨(الزهراني قامو  هدفت إىل التعرف على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ومعوقا

ومشل ،من وجهة نظر اختصاصي املراكز يف حمافظة جدة وحمافظة املخواة مراكز مصادر التعلم 
تخدم الباحث املنهج واس ،جدة واملخواة  ناء مراكز مصادر التعلم يف حمافظيتجمتمع الدراسة أم

 )١٤٢( بطريقة قصدية مشلتجمتمع الدراسةعلى  طبقت، االستبانةأداة الدراسة  الوصفي وكانت
وكان      ً                 أمينا  من حمافظة املخواة) ٤٥(    ً                 أمينا  من حمافظة جدة و ) ٩٧(،  التعلم    ً              أمينا  ملراكز مصادر 

  :من أهم نتائج الدراسة مايلي
من سنة  ممن لديهم خربة أكثر لدى املبحوثني اجتاهات أعلى يف تطبيق عناصر إدارة اجلودة.١

 .وخترجوا من كليات تربوية
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  .لتعلم الذين اليقومون بالتدريسمصادر امت تطبيق عناصر اجلودة بصفة أعلى ألمناء مراكز .٢
اقع مراكز مصادر التعلم يف مدارس هدفت إىل معرفة و  وصفية دراسة )هـ١٤٢٩(العطاس  أجرىو 

قة جازان ومعرفة املشكالت ونواحي القصور اليت حتول دون استخدام مراكز طدائية مبنبتاملرحلة اال
التعليمية يف املركز ومعرفة املقرتحات لتطوير مراكز مصادر التعلم ومعرفة مدى توافر األجهزة واملواد 

وتألف جمتمع الدراسة من معلمي  ،مصادر التعلم مبدارس املرحلة االبتدائية مبنطقة جازان التعليمية
 طبقت االستبانةأداة وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة وأمناء مصادر التعلم مبنطقة جازان 

أمني مركز مصادر تعلم  وكان ) ٤٠(     ً   معلما  و )١٦٥( مشلت،  بطريقة قصدية على جمتمع الدراسة
  :أهم نتائج الدراسة مايليمن 

 .االهتمام مبراكز مصادر التعلم كي تفي باالحتياجات الالزمة لعملييت التعليم والتعلم .١
 .األمناء عن طريق الورش التدريبيةضرورة تأهيل كل من املعلمني و .٢
 .مراكز مصادر التعلم أداء ونواحي قصور يفتوجد مشكالت .٣
هدفت إىل الكشف عن دور املشرف الرتبوي يف تفعيل  بدراسة)هـ ١٤٢٩(الرويلي كما قام   

مراكز مصادر التعلم والتعرف على املعوقات اليت تواجه اإلشراف الرتبوي عند تفعيل مراكز مصادر 
مجيع مشريف  شملفجمتمع الدراسة  أما ،  املسحي وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي، التعلم 

 االستبانةوكانت أداة الدراسة ،     ُ        ً مشرفا  تربويا   )١٨٥( احلدود الشمالية وعددهم منطقة ومشرفات
    ً        ً مشرفا  تربويا  )٨٠(بأكمله وهم  قصدية  مشلت جمتمع الدراسة بطريقة جمتمع الدراسة على طبقت

 :مايليوأبرز نتائج الدراسة ، ةمشرفة تربوي) ١٠٥(و
وجود معوقات حتد من تفعيل املشرف الرتبوي ملراكز مصادر التعلم وهي إمكانات املدارس .١

 .الطالبواملعلمني واملواد واألجهزة التعليمية و 
 . تعرتض أداء مراكز مصادر التعلمإسهام املشرف الرتبوي يف تذليل الصعوبات اليت.٢
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اف يف تفعيل مراكز اإلشراف حول أمهية اإلشر ق ذات داللة إحصائية ملتغري جمال التوجد فرو .٣
   .مصادر التعلم

إىل حتديد معوقات تفعيل مراكز مصادر  دراسة وصفية حتليلية هدفت)م٢٠١١(انيعالط أجرى
التعليم االبتدائي يف منطقة تبوك من وجهة نظر أمناء مراكز مصادر التعلم  التعلم يف مدارس

بني األمناء  راءآلكما هدفت إىل التعرف على االختالفات يف ا، ومشريف مراكز مصادر التعلم 
وتكون جمتمع الدراسة ،             ً                                                   واملشرفني تبعا  الختالف سنوات اخلربة واملؤهل العلمي والدورات التدريبية

مراكز مصادر التعلم االبتدائي مبنطقة تبوك ومن املشرفني الرتبويني ملراكز مصادر التعلم  من أمناء
ومت  إلدارة الرتبية والتعليم مبنطقة تبوك بوزارة الرتبية والتعليمالتابعني  ) بنني(بالتعليم احلكومي العام 

أمني مركز مصادر تعلم مفرغ من قبل ) ٦٠( مكونة منعمدية   جمتمع الدراسة بطريقةاختيار 
عشوائية طبقية مكونة من  مت اختيارها بطريقةعينة  طبقت الدراسة علىكما ، وزارة الرتبية والتعليم 

 وكان من نتائج الدراسة  االستبانةوقد استخدم الباحث أداة ) ٦(املشرفني الرتبويني وعددهم 
واملواد التعليمية بسبب قلة توفر اإلمكانات املادية  يوجد معوقات إدارية من نقص يف األجهزة.١

 .الالزمة
ا املعلمقلة اهتمام املعلمني باستخدام الوسائل التعليمية لكث.٢  .رة األعباء اليت يكلف 
 .ةالدراسي اتسوء األجهزة يف مراكز مصادر التعلم وعدم توفر املواد التعليمية اليت ختدم املقرر .٣
 .بأهداف وأمهية مركز مصادر التعلموأولياء األمور  الطالبعدم إملام .٤

يف مراكز مصادر  اإلنرتنتهدفت إىل حتديد مطالب استخدام بدراسة   )هـ ١٤٣١(القرنيوقام 
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي  ، التعلم املرتبطة بالبيئة التعليمية وبأمني مصادر التعلم

وحدد الباحث جمتمع الدراسة بأمناء مراكز مصادر التعلم الذين يعملون يف املدارس  املسحي
وعددهم  )بنني ( للمراحل الثالث  ، احلكومية التابعة إلدارة الرتبية والتعليم مبحافظة القنفذة
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جمتمع كأداة للدراسة وطبقت على   االستبانةوقد استخدم الباحث  ،أمينا للمصادر) ١٦٤(
  استبانة) ٥٣(وكان العائد من االستبانات قصدية من أمناء مراكز مصادر التعلم  ريقةبط الدراسة

  :ومن أهم نتائج الدراسة مايلي
يف  اإلنرتنت بينت الدراسة أن مجيع مطالب البيئة التعليمية يف الدراسة مطالب مهمة الستخدام.١

 .مراكز مصادر التعلم
يف مراكز مصادر  اإلنرتنتصادر التعلم الستخدام أوضحت الدراسة أمهية مطالب أمني مركز م.٢

 .التعلم
 .يف مراكز مصادر التعلم اإلنرتنت يف استخدام الطالبالدراسة أمهية  مطالب  بينت.٣
    ً تبعا   جمتمع الدراسةحصائية بني متوسطات استجابات أفراد إعدم وجود اختالفات ذات داللة .٤

 .)املرحلة الدراسية  –التدريب  – املؤهل –اخلربة ( ملتغريات 
هدفت إىل التعرف على جماالت استخدام دراسة  )م٢٠١١(مسفرة الخثعمي  يف حني أجرت

إضافة إىل معرفة ، مصادر التعلم  من وجهة نظر أمناء مراكز بنني يف مدارس الرياض  اإلنرتنت
ومعرفة مدى الرقابة على استخدام ،  اإلنرتنتمدى خربة أمناء مراكز مصادر التعلم يف استخدام 

وتكون جمتمع ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي  ،يف مراكز مصادر التعلم  اإلنرتنت
إلدارة الرتبية والتعليم  للمرحلتني املتوسطة والثانوية التابعتني )بنني (الدراسة من املدارس احلكومية 

الباحثة أداة  طبقتوقد ،  مدرسة) ٩٠(وعددها ،ا  اإلنرتنتواليت مت تفعيل  مبدينة الرياض
    ً                 مركزا  من مراكز مصادر ) ٩٠(على طبقتقصدية  بطريقة جمتمع الدراسةعلى  ) ةاستبان(الدراسة 

  :يلي ما ومن أهم نتائج الدراسة،  التعلم يف املدارس احلكومية بنني يف تعليم الرياض
 .الثانوية تليها املرحلة املتوسطة توجد يف املرحلةأظهرت الدراسة أن أغلب مراكز مصادر التعلم .١
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فقط من أمناء مراكز مصادر التعلم التحقوا بدورات تدريبية  ) ٢٥(توصلت الدراسة إىل أن .٢
 %.٤٨,١بنسبة 

من أمناء مراكز مصادر التعلم من ذوي اخلربة املتوسطة يف %٦٢أشارت نتائج الدراسة إىل أن .٣
 .اإلنرتنتاستخدام 

اسة هو جمال الدراسة إىل أن أكثر جماالت استخدام املعلمني لالنرتنت يف جمتمع الدر  كشفت.٤
 .حتقيق النمو املعريف

هدفت إىل الكشف عن مدى فاعلية استخدام  دراسة )م٢٠١٢( حنان النمري كما أجرت
الوصفي منهجني ومها املنهج  الباحثة فيها واستخدمت، معلمات اللغة العربية ملراكز مصادر التعلم 

موعتني  املنهج شبه التجرييب التحليلي و ويتمثل جمتمع ، التجريبية والضابطة ، القائم على نظام ا
باملدارس احلكومية واألهلية بالعاصمة املقدسة مكة املكرمة  طالبات الصف األول الثانويبالدراسة 

 منتظمة عشوائيةبطريقة  وقد مت اختيار العينة مدرسة ثانوية) ٦٠(طالبة يف )  ١٢٨٢٠(وعددهن 
طالبة  ) ٦٠(وعددهن كرمةات الصف األول الثانوي يف الثانوية األربعني مبكة املطالبمتثلت يف 

موعة الضابطة) ٦٠(مبكة املكرمة وعددهن ) ٢٠(وطالبات األول الثانوي يف الثانوية      .ا
ول الثانوي يف حتصيل ات الصف األطالبأداة الدراسة اختبار حتصيلي لقياس مستوى  كانتو   

  :بلوم العلياهرم  العالقات النحوية البالغية من خالل النصوص األدبية عند مستويات 
 :ئج منهااوقد توصلت الباحثة إىل عدد من النت)التقومي ، الرتكيب ، التحليل (  
 .فاعلية استخدام مراكز مصادر التعلم عند املستويات املعرفية العليا.١
مراكز التعلم يف التعليم إلسهامها يف دعم التعلم الذايت والتعاوين والتعليم عن  أمهية استخدام.٢

 .بعد
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هدفت إىل التعرف على تقدير أمناء مراكز  ،ة يبدراسة وصفية حتليل )م٢٠١٣(السيد وقام 
م املهنية  من الدارسني بدبلوم اختصاصي  وقد تألف جمتمع الدراسة ، مصادر التعلم الحتياجا

مراكز مصادر التعلم يف كلية الرتبية جبامعة امللك خالد فرع بيشة يف للعام الدراسي 
الدارسني بدبلوم  قصدية من بطريقة جمتمع الدراسة ومت تطبيق الدراسة على،هـ ١٤٣٢/١٤٣٣

وكان من  االستبانة طبق عليهم الباحث أداة، أمينا  )  ٩٠(أمناء مراكز مصادر التعلم وعددهم 
 :النتائج أهم
حاجة أمناء مراكز مصادر التعلم للتدريب على مهامهم الفنية إلدارة مراكز مصادر التعلم .١

 .بكفاءة عالية
رتبة األوىل من حيث درجة نال جمال املهام الرتبوية والتعليمية لدى أمناء مراكز مصادر التعلم امل.٢

 .املعرفة
  .اإلملام باملهام الفنية مناء إىلوضح حاجة األ .٣
  .إىل التدريب على استخدام األجهزةتبني حاجة أمناء املراكز  .٤

إىل التعرف على أوجه القوة والضعف يف  دراسة هدفت )م٢٠١٣(حنان فرج  كما أجرت
استخدام الوسائل التعليمية واملشكالت والصعوبات اليت حتول دون االستفادة منها أو استثمارها 

ومتثل جمتمع الدراسة  ،وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ، األمثل على الوجه 
ا مراكز مصادر تعلم  املنطقة الشرقيةدارس مب  للمرحلتني املتوسطة والثانوية بنات وعددهااملتوافر 
أمينة )  ٢٢( مكونة منعشوائية  عينة وكانت أداة البحث استبانة طبقت على، مدرسة )٢٦٧(

الباحثة ببطاقة املالحظة املباشرة للتعرف على واقع الوسائل يف  تكما استعان،  مصادر ومعلمة
 :وكان من نتائج الدراسة املدارس

  .قلة توفر األجهزة والوسائل التعليمية .١
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  .تدين نصيب كل طالبة من الوسائل .٢
  .لتعليميةلالزمة لتصميم الوسيلة اافتقار املعلمات للمهارات ا.٣
  .عدم توفر متخصصني يف مراكز مصادر التعلم.٤
  عدم توفر عملية الصيانة، قلة املوارد : من املعوقات اليت حتول دون االستخدام اجليد للوسائل .٥
  .عدم ختصيص ميزانية للمركزو 
  .لدعم الفين من قبل إدارة التعليمضعف ا.٦
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  الدراسات األجنبية:     ً ثانيا  
  :الدراسات األجنبية خالل العقدين املاضيني املتعلقة مبوضوع هذه الدراسة مايلي من أهم

واملشرفني واملوظفني  علمنيامل آراء إىل معرفة دراسة وصفية هدفت)Kelly,1980( أجرى كيلي
ومتثل جمتمع الدراسة مبعلمي ومشريف وموظفي التعليم العام يف مدينة ،  مراكز مصادر التعلم  جتاه

) ٣٠٦( طبقت على مت اختيار العينة بطريقة عشوائيةوقد ، لوزيانا بالواليات املتحدة األمريكية 
 نتائج  أهم ومن،االستبانةالباحث  كانت أداةو ، مدينة لويزيانا  التعليم العام يف     ً          مدرسا  من مدارس

  :مايلي الدراسة
   .تعمل وفق نظام مرتابط ومتكاملأن مراكز مصادر التعلم يف لويزيانا ال.١
 .ملواد الالزمة هلا لتحقق أهدافهاللكثري من الوسائل وا مراكز مصادر التعلم تفتقر.٢
  .يف مدارس التعليم العام يف لوزيانا قصور يف إنتاج الوسائل التعليميةهناك .٣

هدفت إىل حتديد أمهية مراكز  حتليلية دراسة وصفية )Wilson,1980(ولسون  أجرىكما 
ومتثل جمتمع الدراسة ، على التعلم الذايت  الطالبل املدرسني و يمصادر التعلم يف تدريب وتأه

 املقابلة واستخدم الباحث أداة،والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية  مبعلمي وطالب
 وقام بتحديد اخلدمات والصعوبات اليت تواجهها      ً طالبا  )٨٠(    ً   معلما  و) ٨٢( علىتطبيقها واليت مت

  :يلي ما الدراسة وكان من نتائج
  .يف عملية التعلم الذايت  الطالبأن مراكز مصادر التعلم قد أسهمت يف خدمة املدرسني و .١
وصياغتها أسهمت مراكز مصادر التعلم يف تدريب املدرسني على استخدام األجهزة التعليمية .٢

 .يف عملية التدريس وتوظيفها
  .عليم طلبتهم مهارة التعلم الذايتزادت مصادر التعلم من قدرة املدرسني على ت.٣
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هدفت إىل دراسة واقع دراسة وصفية )Cudmundsson,1985(ودمندسون ك أجرى كما
 يف املرحلة االبتدائية والثانوية واجلامعية ومدى إدراك اهليئة التدريسية الستعماهلا الوسائل التعليمية

ومتثل جمتمع الدراسة من طالب وطالبات املرحلة االبتدائية  ،ومدى توافر مراكز مصادر التعلم 
     ً طالبا  ) ٢٨٩(طبقت علىوقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية ، يسلندااوالثانوية واجلامعية يف دولة 

  :يلي ما النتائجوأبرز  دراسةكأداة لل  االستبانةالباحث  اختاروقد  وطالبة
 .قلة توفر الوسائل التعليمية يف املراحل االبتدائية والثانوية واجلامعية.١
 .تتوفر الوسائل التعليمية يف املرحلة اجلامعية بصورة أكرب.٢
ود ملتغريات واستخدام الوسائل التعليمية تعهناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة فهم .٣

  .اجلنس وسنوات اخلربة
إىل حتديد دور مراكز مصادر التعلم  بدراسة وصفية هدفت)Mohander,1985(مهندر  قام

 املختلفة همبراحل التعليم العامومتثل جمتمع الدراسة مبعلمي  ، يف تطوير اخلطط الدراسية للمدرسني
العينة اليت مت  ومشلت االستبانةأما أداة الدراسة فكانت ،بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية 

    ً                                  ً                 معلما  من املراحل املختلفة يف والية فلوريدا  األمريكية وكان من ) ١٠١٨( اختيارها بطريقة قصدية 
  :أهم نتائج الدراسة مايلي

 .ربامج التعليمية الالزمة للتدريبتزويد مراكز مصادر التعلم للمعلمني بال.١
ظهر دور مراكز مصادر التعلم يف مساعدة املعلمني على التخطيط والتقييم املنظم يف العملية .٢

   .التعليمية
هدفت إىل الكشف عن دور مراكز مصادر دراسة وصفية  )Binela,1986(بنيال  أجرى كما

ومتثل جمتمع الدراسة مبعلمي ، لدى املعلمني ليميةالتعلم يف تنمية وتطوير استخدام الوسائل التع
والية مينسوتا يف الواليات املتحدة األمريكية الذين شاركوا يف دورات تدريبية يف مراكز مصادر 
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استخدم الباحث ،    ً  معلما  ) ٢٣( بطريقة قصدية ومشلتجمتمع الدراسةمت اختيار وقد  ،التعلم 
  :كأداة للدراسة وأبرز النتائج مايلي  االستبانة

 .        ً                    ان مقبوال  من مجيع أفراد العينةتنظيم وختطيط الدورات ك.١
 .تطورت املعلومات النظرية والعملية يف جمال استخدام وإنتاج الوسائل التعليمية.٢
  .الوسائل التعليمية بشكل إجيايب حنو استخدام املعلمني تطور اجتاه.٣

الذين  الطالبهدفت إىل تقومي الفروق يف مواقف بدراسة )Njagi,2003(جناقي  قام  يف حني
يستخدمون مصادر التعلم املستندة إىل الويب وبني أولئك الذين يستخدمون الكتب الدراسية 

جامعة كليمسون   Western Civilizationومتثل جمتمع الدراسة بطالب صفوف التقليدية 
الواليات املتحدة  والية ماساشوسيتس يف يف ة والية برج وترأكادميية ماريت تامي ماساشوسيتس وكلي

واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب على عينة مت اختيارها بطريقة عشوائية مكونة  ،األمريكية 
    ً         طالبا  وجمموعة )  ٦٤(جمموعة جتريبية مكونة من ، على جمموعتني ني    ً      طالبا  مقسم) ١٢٨(من 

موعتني )االختبار(وطبقت أداة الدراسة ،    ً  طالبا  ) ٦٤(مكونة من ضابطة  ومن أبرز نتائج  على ا
 :الدراسة مايلي

موعات.١  .ليس هناك فرق ملحوظ يف تغري املواقف بني ا
 .احلاسب اآليلواملوقف جتاه تقنية  احلاسب اآليلهناك عالقة إجيابية ملحوظة بني إجادة .٢
، اجلنس ( تعزى ملتغريات الدراسة  احلاسب اآليلحنو تقنية  الطالبجتاه اهناك آثار إجيابية يف .٣

  .) اإلنرتنتعلى  الطالبالوقت الذي يقضيه 
إىل الكشف عن دور مراكز مصادر  دراسة وصفية هدفتفقد أجرى  )Baul,1987(باول  أما

التعلم يف مساعدة املعلمني من وجهة نظر كل من املشرفني الرتبويني ومديري املدارس 
ني الرتبويني ومديري املدارس واملعلمني يف املدارس االبتدائية املشرفبومتثل جمتمع الدراسة ،واملعلمني
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  ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية،  ريكيةالواليات املتحدة األم والية نيويورك يف واملتوسطة يف
  كأداة للبحث وكانت   االستبانة وطبقت ،     ً مشرفا  )٣٠(     ً  معلما  و)١٠٠(     ً  مديرا  و) ٥٠( تألفت من

  :النتائج على النحو التايل
واملدارس االبتدائية لصاحل املرحلة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي املدارس املتوسطة.١

  .املتوسطة
وجود اختالف يف فاعلية التدريس اليت يتم فيها توظيف الوسائل واملواد التعليمية بني معلمي .٢

 .بتدائية لصاحل املدارس املتوسطةاملدارس املتوسطة واملدارس اال
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املشرفني الرتبويني ومديري املدارس حول أمهية مراكز .٣

  .ني الرتبوينيالتعلم لصاحل املشرفمصادر 
إىل فحص ومراجعة كيفية اختيار  بدراسة وصفية هدفت )Johnson,2007(جونسون  قام

ومشل جمتمع ، تقنيات التعليميةواستخدامها يف بيئة ثرية بال اإلنرتنتاملدرسني ملصادر التعلم على 
 وقد مت  األمريكيةميزوري بوالية ميزوري بالواليات املتحدة  الدراسة طالب السنة الرابعة جبامعة

 يف جامعة    ُ                          معلما  من برنامج السنة الرابعة   )٥٥( مشلت قصدية جمتمع الدراسة بطريقة اختيار
 :النتائج مايليومن أبرز  دراسةكأداة لل  االستبانة وطبقت  ميزوري

 .التجديد يف البيئة الثرية اصطدم بقدرة املدرسني بالتعامل مع تكامل التقنية.١
  .للمدرسني قين    ً     ً              دورا  مهما  يف التكامل الت لعباملهنية املستندة للبنائية تالتنمية .٢
  
  
  
  
  



٨٨ 
 

  

  التعليق على الدراسات السابقة
تنوعت أهداف الدراسات السابقة سواء العربية أو األجنبية فمن الدراسات اليت تناولت واقع .١

واقع   )هـ١٤٢٥(الغامدي  ت دراسةكما تناول، )هـ١٤٢٢(مراكز مصادر التعلم دراسة الشرهان
 .فنيجهة نظر املشر مراكز مصادر التعلم من و 

التعليمية  واقع الوسائل اهتمت بدراسةفقد Cudmundsson,1985)(منسونودكسةدراأما
 مصادر التعلم مراكز واقعب) هـ ١٤٢٩(العطاس دراسة وعنيت، للمراحل الثالث طالب وطالبات 

  .املرحلة االبتدائية يف
تقومي جتربة مصادر  )هـ ١٤٢٢(دراسات تقوميية ملراكز مصادر التعلم منها دراسة املطوعهناك .٢

دراسة جناقي  وعنيتبدراسة تقوميية لواقع مصادر التعلم ) م٢٠٠٣(كما قام األمحدي ،  التعلم
)Njagi,2003(مصادر  مراكز الذين يستخدمون الطالبتقومي الفروق الفردية يف مواقف ب

  .التعلم
فاعلية ) هـ ١٤٢٤(بعض الدراسات تناولت فاعلية مراكز مصادر التعلم منها دراسة اجلابر.٣

دور املشرف الرتبوي يف ) هـ ١٤٢٩(دراسة الرويلي و ، مراكز مصادر التعلم يف املرحلة الثانوية 
تفعيل  حتديد وتناولت الدراسة ) م٢٠١١(إضافة لدراسة الطعاين ، تفعيل مراكز مصادر التعلم 

  .قات مصادر التعلممعو 
معوقات ) هـ ١٤٢٨(دراسة اخلرباء منهاتناولت بعض الدراسات معوقات مراكز مصادر التعلم .٤

ادر التعلم يف تفعيل معوقات مراكز مصحتديد ) م٢٠١١(مراكز مصادر التعلم ودراسة الطعاين 
  .التعليم االبتدائي



٨٩ 
 

يف مراكز مصادر التعلم مثل دراسة القرين  اإلنرتنتاستخدام  تناولت من الدراسات اليت.٥
ودراسة مسفرة اخلثعمي ، يف مراكز مصادر التعلم  اإلنرتنتمطالب استخدام ) هـ ١٤٣٤(
سون نودراسة جو ، يف مدارس الرياض اإلنرتنتجماالت استخدام ) م٢٠١١(
)Johson,2007( اإلنرتنتفحص ومراجعة كيفية اختيار املدرسني ملصادر التعلم على 

  .تقنياتواستخدامها يف بيئة ثرية بال
ودراسة ولسون ) م٢٠١٣(تناولت التدريب يف مراكز مصادر التعلم منها دراسة السيد دراسات.٦
)Wilson,1980(ى عل الطالبل املدرسني و يحتديد أمهية مراكز مصادر التعلم يف تدريب وتأه

  .التعلم الذايت 
التعرف على أوجه ) م٢٠١٣(تناولت بعض الدراسات الوسائل التعليمية منها دراسة حنان فرج .٧

ودمنسون كالقوة والضعف يف استخدام الوسائل التعليمية يف املدارس املتوسطة والثانوية ودراسة  
)(Cudmundsson,1985واقع الوسائل التعليمية يف املراحل الثالث ودراسة بنيال 
)Binela,1986 ( الوسائل التعليمية لدى دور مراكز مصادر التعلم يف تنمية وتطوير استخدام

  .املعلمني

      )  م    ٢٠٠٨ (                                                                          هناك دراسـات تناولـت اإلدارة والتطـوير يف مراكـز مصـادر الـتعلم منهـا دراسـة الزهـراين . ٨
امن     إدارة       تطبيق   ) Mohander,1985 (      مهندر           راكزودراسةـ   امل         اختصاصي    نظر     وجهة                 اجلودةومعوقا
   .                           تطوير اخلطط الدراسية للمدرسني                          دور مراكز مصادر التعلم يف     حتديد 

                                                                              هنــاك دراســات تناولــت آراء املعلمــني حنــو واجبــات أمــني مركــز مصــادر الــتعلم منهــا دراســة عــامل   .  ٩
                                                                    حتديـد آراء معلمـي املـدارس املتوسـطة يف مدينـة مكـة املكرمـة حنـو واجبـات اختصاصـي   )    هـ     ١٤١٤ (

   .                            التعليمية غري املطبوعة واألجهزة       باملواد                             التقنيات الرتبوية فيما يتعلق 
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لباحث والدراسات الحالية ل دراسةالين ويرى الباحث أن هناك أوجه عديدة لالتفاق ب
  :أهمهاالسابقة 

                                                       مــع الدراســات الســابقة يف اســتخدام املــنهج الوصــفي ماعــدا دراســيت         احلاليــة                   تتفــق دراســة الباحــث . ١
ــــان النمــــري  )(Njagi,2003     جنــــاقي                        ســــتخدم فيهمــــا املــــنهج شــــبه  ُ أُ     فقــــد   )  م    ٢٠١٢ (                   ودراســــة حن
   .       التجرييب

     مثـــل                                                        مــع الدراســات التاليــة يف كـــون جمتمــع الدراســة يقتصــر علــى املعلمــني         احلاليــة              تتفــق الدراســة . ٢
       ودراســـــــــــــــــــــة  )Baul,1987 (   ول  ا         ودراســـــــــــــــــــــة  بـــــــــــــــــــــ  )  م    ٢٠١٢ (                 دراســـــــــــــــــــــة حنـــــــــــــــــــــان النمـــــــــــــــــــــري

        ودمنســــــــــون  ك        ودراســــــــــة   )Binela,1986 (            ودراســــــــــة بنــــــــــيال   ) Mohander,1985 (     مهنــــــــــدر
) (Cudmundsson,1985يتنـــاول أمنـــاء مراكـــز                 الدراســـات األخـــرى  يف                   أمـــا جمتمـــع الدراســـة                   

   .     الطالب                                     مصادر التعلم ومدراء املدارس واملشرفني و 
     اليت   ) م    ١٩٨٠ (           دراسة ولسون       ماعدا   ،       دراسة  لل      كأداة             االستبانة          يف استخدام         احلالية              تتفق الدراسة . ٣

   .                             انت األداة فيهما اختبار  حتصيلي                     ودراسيت النمري وجناقي ك  ،              أداة املقابلة               استخدم  فيها

  :والدراسات السابقة الحالية أوجه االختالف بين الدراسة
خبالف  )هـ ١٤١٤(متفقة مع دراسة عامل  على املرحلة املتوسطة احلالية اقتصرت الدراسة.١

املراحل الثالث أو املرحلة االبتدائية  مشلتواليت إما أن تكون قد الدراسات األخرى  معظم متناولته
  .الثانويةو 
توجد دراسة تناولت العوامل املؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز  حسب علم الباحث ال.٢

  .يف منطقة القصيم مصادر التعلم 
التعليم  يف  املعلمنيمن يوجد حسب علم الباحث دراسات سابقة مشلت جمتمع الدراسة  ال.٣

 وهذا يزيد من قيمة الدراسة،لتعلم مدينة بريدة يف جمال مراكز مصادر االعام املرحلة املتوسطة يف 
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التعليم مبنطقة الرتبية و  يف وزارة الرتبية والتعليم وإدارة ممثلة      ً               وخصوصا  للجهات املعنية احلالية
   .القصيم

أمهية كبرية  احلالية التعلم يعطي الدراسةتقادم بعض الدراسات السابقة يف جمال مراكز مصادر .٤
ا  لوجود العديد من املتغريات نظام التشكيالت   على الدراسة ومنها ستؤثراليت يرى الباحث أ

إضافة إىل التوسع يف  ، مراكز مصادر التعلم التفريغ الكلي ألمناءإىل والذي أدى  اجلديد املدرسية
االهتمام بالتجهيزات  وزيادة،  يف مدارس اململكة العربية السعودية افتتاح مراكز مصادر التعلم

قد زاد بني املعلمني  احلاسب اآليلكما يرى الباحث أن تنامي ثقافة استخدام ، املدرسية 
مما أدى إىل  بني الفئات السابقة نتيجة تزايد استخدام األجهزة الذكية واللوحية والدفرتية الطالبو 

ية السعودية يف يف العملية التعليمية يف مدارس اململكة العرب احلاسب اآليلى زيادة االعتماد عل
  .مراحلها املختلفة

 يف املرحلة املتوسطة دراسة تناولت وجهة نظر املعلمني العربية توجد بني الدراسات السابقة ال.٥
 الدراسات السابقة كانت من وجهة نظر أمناء املراكز واملشرفني ومدراء املدارس  معظمف ،فقط
  .الطالبعلمني يف املراحل الثالث و وامل

  -:اسة الحالية من الدراسات السابقةاستفادته الدر ما 
ساعدت الدراسات السابقة يف تكوين تصور شامل لدى الباحث عن مراكز مصادر التعلم ودرجة 

يدمشكلة الدراسة وحتد،التعلم على استخدام املعلمني ملراكز مصادر والسلبيةالعوامل االجيابية  تأثري
مما  صادر التعلمعلى استخدام املعلمني ملراكز م تأثري للعوامل االجيابية والسلبية درجةاحلالية بوجود 

العوامل االجيابية واحلد من درجة تأثري العوامل السلبية وذلك مبعاجلة  تأثرييتطلب تعزيز لدرجة 
وأسهمت الدراسات السابقة املتعددة يف تدعيم اإلطار .أوجه القصور يف مراكز مصادر التعلم 

.املتعلقة بالدراسة احلاليةراجع النظري للدراسة احلالية  وذلك بتوجيه الباحث للدراسات وامل



 

  
  
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  دراسةـــــــــــــــــراءات الـــــــــــــــــــــــإج
  
  

  
  

  
  

 الفصل الثالث
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   تمهيد
يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة من حيث منهج الدراسة الذي مت إتباعه وحتديد جمتمع 

كما يناقش ، وأداة الدراسة واخلطوات اليت اتبعت يف بنائها وخصائص جمتمع الدراسة،الدراسة 
ا واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف ، اإلجراءات املتبعة للتحقق من صدق أداة الدراسة وثبا

  .معاجلة البيانات وحتليلها

  منهج الدراسة 
ا فإن املنهج املالئم للدراسة بناء ملنهج الوصفي حيث ا احلالية هو على مشكلة الدراسة وتساؤال

                                                ً      ً                  ً       ً  على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ، ووصفها وصفا  دقيقا  والتعبري عنها كميا  وكيفيا   يعتمد
                                                                         ً      ً  فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا  رقميا  

البيانات وتبويبها وإمنا يتضمن كما أن هذا املنهج اليقتصر على مجع ، حجمها وأالظاهرة  ملقدار
كل منهج "     ً                تعريفا  للمنهج الوصفي ) م٢٠١٠(أورد العساف و ،   ً                         قدرا  من التفسري هلذه البيانات 

   .١٩١ص"                                                      ً يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسريها يعد منهجا وصفيا  
دف إىل طبيعة هذه الدراسة  مئوهذا املنهج يال والسلبية  اإلجيابيةالتعرف على العوامل  اليت 

  .ام املعلمني ملراكز مصادر التعلماملؤثرة على استخد

  مجتمع الدراسة
دارس بريدة املرحلة املتوسطة بنني واليت مب التعليم العام معلمييتكون جمتمع الدراسة  من مجيع 

ا مراكز مصادر تعلم وعددها    .معلم  ١٦٥مدرسة ويتكون جمتمع الدراسة من ) ١٩(يوجد 
استبانه على جمتمع الدراسة الكلي واجلدول التايل يوضح عدد  ١٦٥الباحث بتوزيع عدد   قام

   .ات املوزعة واملسرتدة واملستبعدةاالستبان
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  المستخدمةفي التحليل اإلحصائي والمستبعدة ستبانات الموزعة والمسترجعةاالعدد ) ١(جدول 
عدد   عدد االستبانات الموزعة

االستبانات 
  ترجعةالمس

 عدد
االستبانات 
  المستبعدة

  صالحةال االستباناتعدد 

١٥٥ ٥ ١٦٠ ١٦٥ 

استبانات )  ٥(استبانة ومت استبعاد ) ١٦٥(عدد االستبانات املوزعة يتضح إن ) ١(دولمن اجل
  .استبانة صاحلة أجريت عليها هذه الدراسة)  ١٥٥(بسبب نقص البيانات وبقي 

  
  

   مجتمع الدراسةخصائص 
  من حيث المؤهل الدراسةمجتمع وصف )٢(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد    المؤهل
  ٩٧.٤  ١٥١    بكالوريوس
  ٢.٦  ٤    ماجستير
  ١٠٠  ١٥٥    المجموع

  
على مؤهل  الدراسة حاصلونجمتمع من %  ٩٧.٤يتضح إن ما نسبته  )٢(دولاجلمن 

  . حاصلني على ماجستري%  ٢.٦البكالوريوس بينما 

  
  
  
  
  
  



٩٥ 
 

  الدراسة من حيث التخصص مجتمعوصف )٣(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  التخصص
 ١٧.٤ ٢٧  تربية إسالمية

 ١٣.٥ ٢١  لغة عربية

 ١٢.٩ ٢٠  دراسات اجتماعية

 ١٣.٥ ٢١  علوم

 ١٤.٢ ٢٢  رياضيات

 ١٤.٢ ٢٢  ة انجليزيةغل

 ١٤.٢ ٢٢  حاسب آلي

 ١٠٠ ١٥٥  المجموع

  
الدراسة ختصص تربية إسالمية بينما  جمتمعمن %  ١٧.٤ن ما نسبته أاتضح للباحث  )٣( اجلدولمن 

ختصص الدراسات  جمتمع الدراسةمن %  ١٢.٩من معلمي اللغة العربية ،  جمتمع الدراسةمن %  ١٣.٥
ختصص %  ١٤.٢جنليزية ، ختصص لغة اال%   ١٤.٢ختصص رياضيات ، %  ١٤.٢االجتماعية ، 

  . حاسب آيل
  راسة من حيث سنوات الخبرةالد مجتمعوصف )٤(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد  سنوات الخبرة
 ١٣.٥  ٢١  سنوات ٥اقل من 

 ٢٣.٢ ٣٦  سنوات١٠إلى اقل من  ٥من 
 ٣٤.٢ ٥٣  سنة ١٥سنوات إلى اقل من ١٠من 

 ٢٩ ٤٥  سنة فأكثر ١٥
 ١٠٠ ١٥٥  المجموع
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م اقل%  ١٣.٥ما نسبته أن اتضح للباحث  )٤( دولاجلمن  سنوات ،  ٥من  سنوات خرب

م ترتاوح ما بني %  ٢٣.٢بينما  %  ٣٤.٢، ) سنوات  ١٠سنوات إىل اقل من  ٥(سنوات خرب
م ترتاوح ما بني  م %  ٢٩، ) نة س ١٥سنوات إىل اقل من ١٠( سنوات خرب سنة  ١٥خرب

  . فأكثر
  الدراسة من حيث الدورات التدريبية مجتمعوصف )٥(جدول 

  %لنسبة المئوية ا  العدد  الدورات التدريبية
 ٨٣.٩ ١٣٠  لم التحق بأي دورة

 ١٣.٥ ٢١  دورة واحدة

 ٢.٦ ٤  أكثر من دورة

 ١٠٠ ١٥٥  المجموع

  
الدراسة مل يلتحقوا بأي دورات ، بينما  جمتمعمن %  ٨٣.٩يتضح إن ما نسبته  )٥( دولاجلمن 

  . حصلوا على أكثر من دورة%  ٢.٦،  حصلوا على دورة واحدة%  ١٣.٥

  الدراسة  أداة
               معلومـــــــــــات         ئمـــة جلمـــع             هـــي األداة املال          االســـتبانة                                         بنـــاء علـــى مـــا تقتضـــيه طبيعـــة هـــذه الدراســــة فـــإن 

   .                    ألهداف الدراسة احلالية      األنسب     وهي            الدراسة
    - :  مها     أين                         تكونت أداة الدراسة من جز     وقد 

           الدراســة مـــن       جمتمــع                                                   املعلومــات األساســية وتشـــتمل علــى املعلومــات األساســية ألفـــراد   :           اجلــزء األول 
   . )                  الدورات التدريبية   –           سنوات اخلربة   –       التخصص   –      املؤهل  (
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    - :            من حمورين مها   )           االستبانة  (                                     مل على حماور الدراسة حيث تتكون األداة  ت  يش  :            اجلزء الثاين 

على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم ويشتمل  اإلجيابيةدرجة تأثري العوامل : احملور األول 
  .    ً عامال   ٢١على 

درجة تأثري  العوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم ويشتمل : احملور الثاين 
  .    ً عامال   ٢٠على 

أمام اإلجابة ) √(قام الباحث باستخدام مقياس ليكرت الثالثي حيث يقوم املعلم بوضع عالمة 
لإلجابة عالية ، )٣(الدرجة ) ضعيفة  –متوسطة  –عالية ( ليت خيتارها من ثالث إجابات وهي ا

  . فقط لإلجابة ضعيفةودرجتان لإلجابة متوسطة ، ودرجة واحدة 

        ً                                                                             واستنادا  إىل ذلك فإن قيم املتوسطات احلسابية  اليت سيتم التوصل إليها من خالل نتائج التحليل 
وسطات                                        ً               سيتم التعامل معها لتفسري البيانات اعتمادا  على معيار املت اإلحصائي لبيانات الدراسة

   - :احلسابية املوزونة كما يلي
  درجة تكون درجة التأثري ضعيفة  )  ١.٦٧أقل - ١(كانت قيمة املتوسط ما بني   إذا .١
 .تكون درجة التأثري متوسطة) ٢.٣٤أقل - ١.٦٧(كانت قيمة املتوسط ما بني   إذا .٢
   . تكون درجة التأثري عالية) ٣ - ٢.٣٤(كانت قيمة املتوسط ما بني   إذا .٣

  :صدق أداة الدراسة 
  :الصدق الظاهري: أوال

ا األولية    على جمموعة من احملكمنيها ،مت عرض بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة يف صور
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يعملون يف جامعات سعودية ويف جامعات عربية صصات خمتلفة    ً      حمكما  من خت) ٢٠(وعددهم 
وأمناء مصادر ومعلمي لغة عربية وقد شارك يف حتكيم األداة أساتذة يعملون يف قسم ملناهج وطرق 
التدريس يف جامعة أم القرى وجامعة القصيم وكليات البنات يف عنيزة وحمايل عسري والرس وجامعة 

من  همو  ،عة امللك فيصل وجامعة الزقازيق وجام اإلمام حممد بن سعود وجامعة الدمام 
ال املتخصصني ،وذلك للحكم على درجة وضوح العبارات ومتثيلها للهدف الذي وضعت  يف ا

وقد . إىل الشكل األمثل للتطبيق االستبانةيسهم يف وصول  مبا وحذف وتعديل ما يرونه من أجله
 آراءوبناء على  ات            ً              احملكمني معيارا  لقبول العبار  آراءمن  فأكثر %)٩٠(اعتمد الباحث نسبة اتفاق

م                       ً ألهداف الدراسة  ،ووفقا   االستبانةاحملكمني حول مدى مناسبة  م ومقرتحا  متفقد لتوجيها
أصبحت  وقد، األداة على حمتوىإجراء التعديالت و تعديل الصياغة اللغوية لبعض العبارات 

ا النهائية مكونة من  االستبانة والسلبية  اإلجيابيةالعوامل  درجة تأثريفقرة  لتحديد ) ٤١(يف صور
  .) ٣(أنظر امللحق .على استخدام املعلمني ملركز مصادر التعلم 

  

  :االتساق الداخلي :      ً ثانيا   
للتأكد من صدق االتساق الداخلي مت حساب معامل االرتباط بريسون بني كل عبارة والدرجة 

 بلغ عددهمعلى عينة استطالعية  االستبانةالكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وذلك بعد تطبيق 
ويعرب صدق االتساق الداخلي عن درجة كل عبارة ،من أفراد جمتمع الدراسة      ً  معلما  ) ٢٠(

موع ال   .ستبانةالبالدرجة الكلية ل االستبانةكلي للمحور وكذلك  ارتباط كل بعد من أبعاد با
  
  
  



٩٩ 
 

  - : نتائج الواجلداول التالية توضح  
  معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة مع المجموع الكلي للمحور الذي تنتمي له) ٦( جدول

  

 السلبيةالعوامل  المحور الثاني األول العوامل االيجابية المحور

 معامل االرتباط رقم العامل معامل االرتباط رقم العامل

٠.٣٧ ٢٢ **٠.٣٤ ١** 

٠.٤٨ ٢٣ **٠.٤٦ ٢** 

٠.٣٥ ٢٤ **٠.٤٦ ٣** 

٠.٢٨ ٢٥ **٠.٢٨ ٤** 

٠.٣٣ ٢٦ **٠.٢٨ ٥** 

٠.٢٨ ٢٧ **٠.٢٧ ٦** 

٠.٢٦ ٢٨ **٠.٦٤ ٧** 

٠.٢٣  ٢٩  **٠.٥٢  ٨**  

٠.٥٧  ٣٠  **٠.٢٨  ٩**  

٠.٤٥  ٣١  **٠.٤٧  ١٠**  

٠.٤٥  ٣٢  **٠.٢٦  ١١**  

٠.٦١  ٣٣  **٠.٤٣  ١٢**  
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  ٠.٠١= αمعامل االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى داللة **

موع الكلي للمحور  ) ٦( يتضح من اجلدول  أن قيم معامالت ارتباط بني درجة كل عبارة مع ا
للمحور األول ، وبالنسبة للمحور الثاين ) ٠.٧٢ –٠.٢٦(جاءت حمصورة بني  إليهالذي تنتمي 

وهي قيم مرتفعة  وذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة )٠.٧٨-٠.٢٣( جاءت حمصورة بني 
α باحملور الذي تنتمي إليه وهذا يدل  االستبانةمما يشري إىل ارتباط كل عبارة من عبارات   ٠.٠١

  . االستبانةإىل اتساق عبارات كل حمور من حماور 
  
  

  )٦(يتبع الجدول

٠.٣٦  ٣٤  **٠.٦٦  ١٣**  

٠٠.٥٤  ٣٥  **٠.٣١  ١٤**  

٠.٤٢  ٣٦  **٠.٧٢  ١٥**  

٠.٢٨  ٣٧  **٠.٢٨  ١٦**  

٠.٣٣  ٣٨  **٠.٢٩  ١٧**  

٠.٣٦  ٣٩  **٠.٦٠  ١٨**  

٠.٥٧  ٤٠  **٠.٦٦  ١٩**  

٠.٧٨  ٤١  **٠.٢٨  ٢٠**  

٠.٦٢  ٢١**      
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  .ستبانةالوالدرجة الكلية ل االستبانةمعامالت ارتباط بيرسون لكل محور من محاور   )٧( جدول     
 معامل االرتباط عدد العبارات المحور

 **٠.٧٥  ٢١  اإلیجابیةالعوامل 
 **٠.٨٦ ٢٠  العوامل السلبیة

  ٠.٠١           ً     دال إحصائيا  عند **    

 االستبانةأن قيم معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل حمور من حماور  )٧( اجلدول يتضح من
وهى قيم  تشري ) ٠.٨٦ - ٠.٧٥(تراوحت بني) ٠.٠١(والدرجة الكلية هلا عند مستوى داللة 

والدرجة الكلية، مما يعكس درجة عالية من الصدق بني فقرات  االستبانةإىل االتساق بني حماور 
  .االستبانةحماور  

   ثبات أداة الدراسة 

وهم من       ً معلما  )  ٢٠(املعلمني بلغ عددهم ة الدراسة على عينة استطالعية من امت قياس ثبات أد
   Cronbach Alpha"ألفا كرونباخ"باستخدام معامل  األداةمت حساب ثبات و  داخل جمتمع الدراسة

  :وميكن مالحظة ذلك يف اجلدول التايل
  ).االستبانة(في أداة الدراسة " ألفا كرونباخ"معامل ثبات ) ٨(  جدول 

  
  

 لفا كرونباخأ –معامل الثبات  عدد العبارات المحور
 ٠.٨٦ ٢١  اإلیجابیةالعوامل 

 ٠.٧٩ ٢٠  العوامل السلبیة
 ٠.٨٣ ٤١ الثبات الكلي لالستبانة
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أن قيم معامالت الثبات مجيعها قيم عالية حيث تراوحت قيم معامالت ) ٨( يتضح من اجلدول
،وتشري )٠.٨٣(  وكان معامل الثبات الكلي ) ٠.٨٦ -٠.٧٩(بني  االستبانةالثبات يف جماالت 

للتطبيق وإمكانية االعتماد على  االستبانةهذه القيم العالية من معامالت الثبات إىل صالحية 
ا  احلاسب اآليلالدراسة  إىل  جمتمعنات املسرتدة من امث إدخال بيانات االستب.نتائجها والوثوق 
  .أسئلتهامت احلصول على نتائج الدراسة  واإلجابة على  SPSSباستخدام برنامج 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة 
باحث واستخدم ال SPSSبعد تطبيق أداة الدراسة تم التوصل للنتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  :األساليب اإلحصائية التالية

للتأكد من  (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بريسون/ ١
  .ستبانةالاالتساق الداخلي ل

  للتأكد من ثبات أداة الدراسة  ( Alpha-Coronbach)معامل ألفا كرونباخ/ ٢

  ).  االستبانة( 

 سؤايلالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة على / ٣
  . الدراسة األول والثاين

 ينـــــــان وتـــــــــار مـــــواختب ANOVA-  Analysis)( جاهـــادي االتــــــحأاين ـتبــــــــليل الـحت/ ٤
)Man-whitney(  البعدية لشيفيه ناتالالمعلمي واملقار)(Scheffe سؤالجابة على لإل 

.الثالثالدراسة 



 

  
  
 

  
  
  
  
  
  

                           
  

  ومناقشة النتائجعرض 
  
  

   
  
  
  

  
  

 الرابعالفصل 
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  :تمهيد
         ً  مرتبة طبقا  ، اليت أسفرت عنها املعاجلة اإلحصائية ، يتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث 

لرتتيب أسئلة الدراسة كما يتناول هذا الفصل تفسري ومناقشة هذه النتائج يف ضوء اإلطار النظري 
  .دراسات السابقة املرتبطة مبوضوعهوال، البحثهلذا 

  :لفئات املقياس على النحو التايل وقد أعطيت التقديرات العددية
ا اللفظية)   ٩( جدول    فئات املقياس الثالثي وتقديرا

  التقدير الفظي  الفئة

  ضعيفة  ١.٦٧أقل منإىل  ١من 

  متوسطة  ٢.٣٤أقل من إىل ١.٦٧من 

  عالية  ٣إىل  ٢.٣٤من 

يف أسئلة الدراسة هي  العوامل اليت يكون متوسط إجابات  همةاملوبناء على ذلك فإن العوامل 
  ).عالية ( بدرجة تأثري)  ٣إىل  ٢.٣٤(من  فيهاأفراد جمتمع الدراسة 

  : السؤال األول
من  على استخدام المعلمين لمراكز مصادر التعلم اإليجابيةما درجة تأثير العوامل 

  .؟ وجهة نظرهم

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعوامل  حتصل الباحث علىلإلجابة على هذا السؤال 
  .ام املعلمني ملراكز مصادر التعلمعلى استخد اإلجيابيةحمور درجة تأثري العوامل 

على  اإلجيابيةوفيما يلي جدول للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تأثري العوامل 
  .استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم
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دام المعلمين على استخ اإليجابيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير العوامل ) ١٠( جدول
  ملمراكز مصادر التعل

على استخدام املعلمني  اإلجيابيةأن املتوسطات احلسابية لدرجة تأثري العوامل  ) ١٠( يبني اجلدول
وقد كان أعلى متوسط حسايب للعامل ،  )٢.٨٩ - ١.٥٢(مابني  تملراكز مصادر التعلم تراوح

  العامل  م
 

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  درجة
  الترتيب التأثير

  ١  عالية  ٠.٣١  ٢.٨٩  .في مركز مصادر التعلم  اإلنترنتتوفير خدمة   ٩
  ٢  عالية  ٠.٤٦  ٢.٧٣  . الطالبمناسبة عدد األجهزة في مركز مصادر التعلم ألعداد   ٨
  ٣  عالية  ٠.٤٧  ٢.٦٨  .وجود أجهزة عرض متطورة تخدم المعلم في العملية التعليمية  ٧

  ٤  عالية  ٠.٥١  ٢.٦٣  .ربط المقررات الدراسية بمركز مصادر التعلم  ١٢
  ٥  عالية  ٠.٤٩  ٢.٥٩  .حداثة المصادر والمواد التعليمية في مركز مصادر التعلم  ١٠

  ٦  عالية  ٠.٥١  ٢.٥٥  .وجود برمجيات ووسائل تعليمية مناسبة للمقررات الدراسية  ٥
  ٧  عالية  ٠.٥٨  ٢.٤٦  .ربط األداء الفني للمعلم بمدى استخدامه لمركز مصادر التعلم   ١٦

  ٨  عالية  ٠.٥١  ٢.٤٥  .مصادر معلومات  غير موجودة في الفصول الدراسيةتوافر   ٦
  ٩ عالية  ٠.٦٣  ٢.٣٦  .تشجيع مدراء المدارس للمعلمين الستخدام مركز مصادر التعلم   ١٧
  ١٠  متوسطة  ٠.٧٣  ٢.٣١  .اهتمام المشرفين التربويين باستخدام المعلمين لمركز مصادر التعلم   ١٩

  ١١  متوسطة  ٠.٥٧  ٢.٢٥  .الحاسب اآلليتمكن المعلمين من مهارات استخدام   ١٨
سهولة استخدام المعلمين استراتجيات تدريسية حديثة  في مركز مصادر   ١١

  .التعلم
  ١٣  متوسطة  ٠.٤٤  ٢.١٧

 ١٢ متوسطة ٠.٦٩ ٢.١٧ .تمكن أمين مركز مصادر التعلم من القيام بمهامه التعليمية   ٢١
  ١٥  متوسطة  ٠.٥٢  ١.٩٨  .تفاعلية تعاونية بين المعلمين وأمين مركز مصادر التعلم  وجود عالقة  ١٥
 ١٤ متوسطة ٠.٥٣ ١.٩٨ .تمكن  أمين مركز مصادر التعلم من القيام بمهامه الفنية   ٢٠
  ١٦ متوسطة  ٠.٥١  ١.٩٣  .تأهيل المعلمين في مجال المصادر عن طريق الورش التدريبية   ١٤

  ١٧  متوسطة  ٠.٥١  ١.٨٣  .والتكييف في مركز مصادر التعلم بصورة جيدةتوفر التهوية   ٤
  ١٨  متوسطة  ٠.٤٨  ١.٧١ .توفر اإلضاءة المناسبة  في مركز مصادر التعلم  ٣
  ١٩  ضعيفة  ٠.٤٨  ١.٦٥  .وجود مساحات كافية بمركز مصادر التعلم لتنفيذ المهام المختلفة   ٢

طريقة التعامل مع أجهزة مركز توفير نشرات تعليمية  توضح للمعلمين   ١٣
  .مصادر التعلم

  ٢٠  ضعيفة  ٠.٦٢  ١.٥٧

  ٢١  ضعيفة  ٠.٦٢  ١.٥٢  .سهولة الوصول لمركز مصادر التعلم   ١
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)  ٢.٨٩(وكان املتوسط احلسايب هلذا العامل "في مركز مصادر التعلم اإلنترنتتوفير خدمة "
لدى  اإلنرتنتوهذا يبني مدى أمهية شبكة   ٠.١٣= وباحنراف معياري) عالية(بدرجة تأثري 

ا توفر البحث واالستكشاف  املعلمني لالستفادة منها يف احلصول على الربجميات التعليمية  كما أ
أقل من قيمة االحنراف املعياري  إن وحيث عالية هذا العاملودرجة تأثري ، خلدمة العملية التعليمية 

 يف املركز الثاين جاء ، بينماعاملحول هذه الجمتمع الدراسةفراد أ آراءىل جتانس إمما يشري  )١(
من حيث درجة "  الطالبمناسبة عدد األجهزة في مركز مصادر التعلم ألعداد " العامل 

وكانت قيمة االحنراف املعياري   )عالية(العامل  هذاودرجة تأثري  ٢.٧٣= التأثري وذلك مبتوسط 
حول هذا العامل ، ويف جمتمع الدراسةفراد أ آراءتدل على جتانس  ) ١( أقل من وهي قيمة  ٠.٤٦

  " وجود أجهزة عرض متطورة تخدم المعلم في العملية التعليمية" املركز الثالث جاء العامل 
وكانت قيمة االحنراف  )عالية(العامل على املعلمني كانت  هذاودرجة تأثري  ٢.٦٨= مبتوسط 
حول جمتمع الدراسةفراد أ آراءىل جتانس إتشري  واليت)  ١(أقل من وهي قيمة  ٠.٤٧= املعياري 

 من حيث درجة التأثري الضعيفة  واألخري جاء يف املركز اخلامس يف حني، هذا العامل
و قيمة االحنراف  ١.٥٢= وذلك مبتوسط "  سهولة الوصول لمركز مصادر التعلم"العامل

حول جمتمع الدراسةفراد أ آراءىل جتانس إتشري  واليت)  ١(أقل من وهي قيمة  ،٠.٦٢=املعياري
  .)٢.٦٣ -١.٥٧(ما بني  اإلجيابيةبينما تراوحت متوسطات باقي العوامل  ،هذا العامل

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة وتفسير
من مصادر التعلم  على استخدام المعلمين لمراكز اإليجابيةمادرجة تأثير العوامل 

  .؟وجهة نظرهم
على استخدام املعلمني  اإلجيابيةأن متوسطات حمور درجة تأثري العوامل  )١٠(يتضح من اجلدول 

ملراكز مصادر التعلم كانت مابني درجات تأثري عالية وضعيفة و يالحظ أن املتوسط العام حملور 
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باحنراف معياري  ٢.٢١=على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم  اإلجيابيةدرجة تأثري العوامل 
على استخدام اإلجيابيةلدرجة تأثري العوامل  أن املتوسطات احلسابية )١٠(  اجلدولويبني ٠.٣١= 

وعددها ) ٢.٣٦- ٢.٨٩(بني عالية تراوحتتأثري  بدرجة اليت جاءتاملعلمني ملراكز مصادر التعلم و 
  .مل مرتبة حسب املتوسطات احلسابيةعوا) ٩(
يف املرتبة األوىل كأعلى متوسط " في مركز مصادر التعلم اإلنترنتتوفير خدمة " جاء العامل و 

وتتفق نتيجة هذا العامل يف الدراسة احلالية مع نتيجة من حيث درجة التأثري ٢.٨٩ =حسايب
  .يف مراكز مصادر التعلم اإلنرتنتيف أمهية مطالب ) هـ١٤٣١(دراسة القرين 

، علم ألمهية استخدام التقنيات يف التعليميف مراكز مصادر الت اإلنرتنتتزايد االعتماد على  ويتضح
وتوافر الربجميات التعليمية واملواقع املتخصصة يف الدروس التعليمية على الشبكة مما أدى إىل زيادة 

ال  اإلنرتنت فاعلية   .التعليمييف ا
"  الطالبمناسبة عدد األجهزة في مركز مصادر التعلم ألعداد " العامل املرتبة الثانيةيف وجاء  

بدرجة تأثري عالية وتتفق نتيجة هذه العامل يف الدراسة احلالية مع دراسة ، ٢.٧٣مبتوسط حسايب
عدد األجهزة يف مركز مصادر  من حيث توفر) هـ١٤٢٤(ودراسة اجلابر ، ) هـ١٤٢٢(املطوع 
  .التعلم

د من حتتاج إىل املزي) ج ، ب ، أ(التعلم الذايت يف فئات املصادر الثالث عات أن قا ويتضح
الذايت  التعلمممارسة  من الطالبمتكني  األجهزة لكي تؤدي مراكز مصادر التعلم أدوارها يف

  .)ج(      ً       وخصوصا  الفئة 
جاء "  وجود أجهزة عرض متطورة تخدم المعلم في العملية التعليمية "يف حني جند أن العامل 

وتتفق نتيجة العامل يف الدراسة ) عالية(بدرجة تأثري ،  ٢.٦٨ =باملرتبة الثالثة مبتوسط حسايب
من حيث توفري أجهزة العرض اليت ختدم العملية التعليمية يف )هـ ١٤٢٢(احلالية مع دراسة املطوع 
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) الداتا شو(أن وجود أجهزة عرض متطورة مثل السبورة الذكية وجهاز ويتضح .مركز املصادر
درجة  الغالب التوجد يف القاعات الدراسية كل ماسبق أدى إىل  زيادة والكامريا الوثائقية واليت يف

  .العامل السابقتأثري 
باملرتبة الرابعة مبتوسط "  ربط المقررات الدراسية بمركز مصادر التعلم" وجاء العامل   

وتتفق نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع دراسة ) عالية ( بدرجة تأثري ،  ٢.٦٣=حسايب
حتث على ربط املادة التعليمية مبركز  والذي ذكر بأن املناهج الدراسية ال) هـ ١٤٢٢(ن الشرها

أمهية هذا العامل ويقرتح الباحث تضمني أداء الدروس يف مركز مصادر  ويتضح،مصادر التعلم
  .مني يف األداء الفين للمعلمنيالتعلم يف عملية تقييم املعل

على استخدام املعلمني ملراكز مصادر  اإلجيابيةأما املرتبة اخلامسة يف ترتيب درجة تأثري العوامل  
حداثـة المصادر والمواد التعليمية في مركز " التعلم حسب املتوسطات احلسابية فكان العامل 

الدراسة  وتتفق نتيجة العامل يف )عالية (بدرجة تأثري ،  ٢.٥٩ =مبتوسط حسايب"  مصادر التعلم
أن حداثة املصادر  ويتضح،فيما يتعلق بتوفري املواد التعليمية )هـ ١٤٢٢(احلالية مع دراسة اجلابر 

 املسئولةمدروسة من اجلهات  اسرتاتيجياتواملواد التعليمية يف مركز مصادر التعلم تتطلب خطط و 
رساهلا مع الكتب الدراسية  يف وزارة الرتبية والتعليم مثل إنتاج برجميات ترفق باملقرر الدراسي وإ

ووضع برنامج زمين لتحديث املصادر  تزويد مراكز مصادر التعلمعن  املسئولةومتابعة اجلهات 
  ويالحظ من اجلدول السابق أن العوامل الفيزيقية ،وإرساهلا بصفة دورية إىل مراكز مصادر التعلم

مبتوسط حسايب ) متوسطة(أثري               ً          أصبحت أقل تأثريا  وبدرجة ت) الضوء والصوت ودرجة احلرارة ( 
سبب ذلك إىل اهتمام الوزارة بإنشاء مراكز مصادر التعلم وفق  ويتضح ،  ) ١٨٣- ١.٧١(بني 

يف السنوات القليلة  اؤهااليت مت إنش احلديثة      ً                      وخصوصا  يف مراكز مصادر التعلم قنيةتأفضل املعايري ال
  .املاضية
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 ملراكز مصادر التعلم اإلجيابيةلدرجة تأثري العوامل  أن املتوسطات احلسابية )١٠( ويبني اجلدول
  .)٣(وعددها  ) ١.٥٢-١.٦٥(تراوحت بني  ضعيفة تأثري اليت جاءت بدرجة

بالرتتيب ، " وجود مساحات كافية بمركز مصادر التعلم لتنفيذ المهام المختلفة" جاء العامل 
وتتفق نتيجة )  ضعيفة (تأثري بدرجة ،  ٠.٤٨=وباحنراف معياري ١.٦٥=مبتوسط حسايب) ١٩(

واليت أشارت إىل مناسبة األماكن يف مركز مصادر ) هـ ١٤٢٢(الدراسة احلالية مع دراسة املطوع 
واليت ذكرت أن هناك ) م٢٠٠٣(وختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة األمحدي ، التعلم 

  .  ً                           را  يف تصميم مراكز مصادر التعلمقصو 
املباين املدرسية احلكومية  إحاللإىل  يف الدراسة احلالية ثري هذا العاملتدين درجة تأسبب   ويتضح

ً              بدال  من املستأجرة  تطلبات وفق أحدث التصاميم للوفاء مب واليت مت جتهيزها مبراكز مصادر تعلم  
  .ومعايري اجلودة

 توفير نشرات تعليمية توضح للمعلمين طــريقة التعامل مع أجهزة مركز مصادر" أما العامل 
على استخدام املعلمني يف  اإلجيابيةيف درجة تأثري العوامل ) ٢٠(فقد حصل على املرتبة "التـــعلم

) ضعيفة (وبدرجة تأثري ٠.٦٢=باحنراف معياري  ١.٥٧=مراكز مصادر التعلم مبتوسط حسايب
والذي ذكر بأن هناك قصور يف إعداد ) م٢٠٠٣(نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة األمحدي تفق وت

التعليم  تقنياتأن تنامي ثقافة  ويتضح،النشرات والكتيبات اليت تبني دور مركز مصادر التعلم 
لية ة قد حد من احلاجة لتوزيع النشرات ويعزى التباين بني الدراسة احلايودورها يف العملية التعليم

  .لتقادم الدراسة السابقة) م٢٠٠٣( ودراسة األمحدي
  يف املركز األخري مبتوسط حسايب"سهولة الوصول لمركز مصادر التعلم "وقد جاء العامل 

  .)ضعيفة ( وبدرجة تأثري ،  ٠.٦٢=باحنراف معياري  ١.٥٢= 
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                                                      ً                            ويتضح أن درجة التأثري هلذا العامل جاءت كأقل العوامل تأثريا  بسبب حداثة الدراسة احلالية 
يسهل الوصول إليه وتصميم مركز مصادر التعلم يف املباين احلكومية اجلديدة يف مكان مناسب 

  .جلميع املعلمني

  :السؤال الثاني
 .اكز مصادر التعلم من وجهة نظرهم ؟ما درجة تأثير العوامل السلبية على استخدام المعلمين لمر 

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعوامل حمور درجة 
  .در التعلمتأثري العوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصا

على  لسلبيةالعوامل ا وفيما يلي جدول للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تأثري
  .ام املعلمني ملراكز مصادر التعلماستخد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير العوامل السلبية على استخدام المعلمين لمراكز ) ١١(ولجد
  مصادر التعلم 

  

  المتوسط الحسابي  لـــــــــالعام  م
  االنحراف
  المعياري

  درجة
  التأثير

  الترتيب

  ١  عالية  ٠.٤٠  ٢.٨٦  .في مركز مصادر التعلم  اإلنترنتعدم توفر خدمة   ٢٩
  ٢  عالية  ٠.٥٢  ٢.٦٥  ادر التعلم مقارنة بأعداد الطالبقلة عدد األجهزة في مركز مص  ٢٨
  ٣  عالية  ٠.٥٦  ٢.٥٣  .سوء حالة األجهزة في مركز مصادر التعلم   ٢٧
  ٤  عالية  ٠.٧١  ٢.٣٩  المعلمين لمركز مصادر التعلمتدني اهتمام المشرفين التربويين باستخدام   ٣٨
  ٥  عالية  ٠.٥٦  ٢.٣٤  عدم توفر عملية الصيانة المستمرة ألجهزة مركز مصادر التعلم  ٢٦
  ٦  متوسطة  ٠.٦٦  ٢.٣٠  .عدم تفهم إدارة المدرسة لدور مركز مصادر التعلم  ٣٧
  ٧  متوسطة  ٠.٦٣  ٢.٢١ .تقادم المصادر والمواد التعليمية في مركز مصادر التعلم  ٣٠
  ٨  متوسطة  ٠.٥١  ٢.٢٠  . الحاسب اآلليضعف مهارات المعلمين في استخدام   ٣٦
  ٩  متوسطة  ٠.٤٨  ٢.١٥  عدم توفر مصادر معلومات تخدم المقررات الدراسية بمركز مصادر التعلم  ٢٥
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  )١١(يتبع الجدول 

 ١٠ متوسطة ٠.٥٦ ١.٩٥ .تدني دور أمين مركز مصادر التعلم في أداء المهام الفنية   ٤٠
 ١١ متوسطة ٠.٥٧ ١.٩٠ تدني دور أمين مركز مصادر التعلم في أداء المهام اإلدارية  ٣٩
تصميم مركز مصادر التعلم بطريقة غير مالئمة ال تلبي حاجات المعلمين   ٢٤

  التعليمية
  ١٢  متوسطة  ٠.٤٩  ١.٧٥

  ١٣  متوسطة  ٠.٥٥  ١.٧٥  .اعتماد المعلمين على الطرق التقليدية في التدريس   ٣٣
عدم توفر المساحة الكافية في مركز مصادر التعلم لممارسة األنشطة   ٢٣

  .التعليمية به 
  ١٤  متوسطة  ٠.٥١  ١.٦٧

  ١٥  متوسطة  ٠.٥٦  ١.٦٧  .افتقار المعلمين للمهارات الالزمة إلعداد البرمجيات التعليمية  ٣٤
  ١٦  ضعيفة  ٠.٥٧  ١.٦٣  .التعلمقلة إلمام المعلمين بأهداف وأهمية مركز مصادر   ٣٢
  ١٧  ضعيفة  ٠.٥٦  ١.٥٥  .ضعف الموارد المالية يحد من استفادة المعلمين من مركز مصادر التعلم  ٣٥
ارتفاع العبء التدريسي للمعلمين يحد من استخدامهم لمركز مصادر   ٣١

  .التعلم 
  ١٨  ضعيفة  ٠.٥٨  ١.٤٧

طلبات المعلمين جدول اإلشغال بمركز مصادر التعلم ال يستوعب   ٢٢
 باستخدام المركز

  ١٩  ضعيفة  ٠.٥٦ ١.٣٧

  ٢٠  ضعيفة  ٠.٥٦ ١.٣٧  .تدني دور أمين مركز مصادر التعلم في أداء المهام التعليمية   ٤١

  
أن أعلى متوسط حسايب لدرجة تأثري العوامل السلبية املؤثرة على املعلمني يف  )١١(يبني اجلدول 

وكان "في مركز مصادر التعلم  اإلنترنتعدم توفر خدمة "استخدام مراكز مصادر التعلم للعامل 
ودرجة تأثري عالية وحيث إن ، ٠.٤٠=باحنراف معياري  ٢.٨٦ =العامل ااملتوسط احلسايب هلذ

حول هذا  جمتمع الدراسةأفراد  آراءمما يشري إىل جتانس ) ١(قيمة االحنراف املعياري أقل من 
" الطالبقلة عدد األجهزة في مركز مصادر التعلم مقارنة بأعداد " يليه العامل ، العامل

وحيث إن قيمة االحنراف  عاليةودرجة تأثري ،.٠.٥٢=واحنراف معياري ٢.٦٥=مبتوسط حسايب
ويف املرتبة ، حول هذا العامل جمتمع الدراسةأفراد  آراءمما يشري إىل جتانس ) ١(املعياري أقل من 

 ٢.٥٣=مبتوسط حسايب"  سوء حالة األجهزة في مركز مصادر التعلم" العامل  جاء الثالثة 
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مما ) ١(حيث إن قيمة االحنراف املعياري أقل من و ودرجة تأثري عالية ،٠.٥٦=وباحنراف معياري
  .حول هذا العامل جمتمع الدراسةأفراد  آراءيشري إىل جتانس 

أما أدىن متوسط حسايب حملور درجة تأثري العوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر 
" المهام التعليميةتدني دور أمين مركز مصادر التعلم في أداء "التعلم فقد كان العامل 

وقد جاء العامل السابق يف املرتبة األخرية  ٠.١٣= باحنراف معياري ١.٣٧= ومتوسط هذه العامل
  . يف استخدام مراكز مصادر التعلممن حيث درجة التأثري السليب على املعلمنيمكرر 

  :الثانيمناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال 
استخدام المعلمين لمراكز مصادر التعلم من وجهة درجة تأثير العوامل السلبية على  ما

  .نظرهم ؟
أن متوسطات درجة تأثري العوامل السلبية املؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز  )١١( اجلدول يبني

ويالحظ أن متوسطات هذا  ،بدرجة تأثري متوسطة ) ٢.٨٦- ١.٣٧(مصادر التعلم تراوحت بني
   ٠.١٣=باحنراف معياري و  ٢.٠٣=حملور بني ضعيفة وعالية مبتوسط حسايب عاما

تراوحت بني  المتوسطات الحسابية التي جاءت بدرجة عاليةأن )١١(دول ــــــــويبني اجل
  :عوامل مرتبة حسب املتوسط احلسايب وهي على النحو التايل ) ٥(وعددها )  ٢.٣٤- ٢.٨٦(

يف درجة تأثري  ترتيبكأعلى   " في مركز مصادر التعلم اإلنترنتعدم توفر خدمة "العامل وجاء
العوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم يف املرتبة األوىل مبتوسط 

فيما يتعلق ) هـ ١٤٣١(وتتفق نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع دراسةالقرين ،  ٢.٨٦=حسايب
  .اكز مصادر التعلميف مر  اإلنرتنتبأمهية استخدام 

يف بعض  اإلنرتنتيعود إىل بطء شبكة  اإلنرتنت            ً      ً         أن هناك قصورا  واضحا  يف خدمة  ويتضح
 استخدام املدارس بسبب أن بعض مواقع املدارس التدعم السرعات احلديثة لإلنرتنت مثل
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إضافة إىل ضعف البنية التحتية للشركات املقدمة للخدمة يف  بعض مواقع  ،السرعات الكبرية
  .املدارس

قلة عدد األجهزة في مركز مصادر التعلم مقارنة بأعداد "ويف املرتبة الثانية جاء العامل 
ودمندسون كوتتفق نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع دراسة  ٢.٦٥=مبتوسط حسايب" الطالب

)Cudmundsson,1985( من حيث قلة توفر األجهزة والوسائل التعليمية يف مراكز
من حيث نقص األجهزة )م٢٠٠٩(ودراسة العطاس ) م٢٠١١(ودراسة الطعاين ، مصادر التعلم 

) هـ ١٤٢٢(وختتلف نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع دراسة املطوع ، يف مراكز مصادر التعلم
مراكز مصادر  إىل توفر األجهزة يف حيث أشارت الدراستان السابقتان)  هـ١٤٢٤(بر ودراسة اجلا

  .التعلم بدرجة عالية
إضافة ،نتيجة الدراسات السابقة يعود إىل تقادم بعض الدراسات   ً   ا  يفتفاوت هناك أن يتضح    ً أيضا  

ً          مثال  خيتلف عن ) أ(مركز املصادر الذي جترى عليه الدراسة فمركز فئة  يةإىل نوع من ) ج(ة مركز فئ  
  .حيث عدد األجهزة

مبتوسط " سوء حالة األجهزة في مركز مصادر التعلم ") ٢٧(يف املرتبة الثالثة العامل 
من حيث ) م٢٠١١(مع دراسة الطعاين وتتفق نتيجة العامل يف الدراسة احلالية  ٢.٥٣=حسايب

واليت ال تعمل بشكل جيد بسبب التقادم أو سوء  احلالة السيئة ألجهزة مراكز مصادر التعلم
  .االستخدام أو قلة الدعم الفين والصيانة

ستخدام المعلمين لمركز مصادر في اتدني اهتمام المشرفين التربويين " ) ٣٨(حصل العامل
وختتلف نتيجة العامل يف الدراسة احلاليةمع دراسة  ٢.٣٩على املرتبة الرابعةمبتوسط حسايب"  التعلم

يف وضوح مفهوم مراكز مصادر التعلم لدى ) هـ ١٤٢٩(ودراسة الرويلي ) هـ ١٤٢٥(لغامدي ا
  . تعرتض أداء مراكز مصادر التعلماملشرفني ويف تذليل الصعوبات اليت
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تدين اهتمام املشرفيني الرتبويني يف استخدام " ويعزو الباحث ارتفاع املتوسط احلسايب لعامل
يعود  إىل قلة خربة بعض املعلمني يف التعامل مع أجهزة مركز املصادر " املعلمني ملركز مصادر التعلم

كما  أن عدم ، مراكز مصادر التعلم لدى بعض املشرفني الرتبويني   مهامإضافة إىل عدم وضوح 
شرفني وجود أنشطة يف بعض املقررات الدراسية تعتمد على مركز املصادر حد من حث بعض امل

  .رعلى استخدام مركز املصاد
عدم توفر عملية الصيانة المستمرة العامل ويف املرتبة اخلامسة حسب املتوسطات احلسابية

احلالية وتتفق نتيجة العامل يف الدراسة ،  ٢.٣٤=مبتوسط حسايب" ألجهزة مركز مصادر التعلم
  .)م٢٠١١(مع دراسةالطعاين 

فزيارات ، ويرى الباحث أن نظام الصيانة يف مراكز مصادر التعلم يعاين من أوجه قصور متعددة  
وال يتم تقدمي الطلب إال يف األسبوع  اإلنرتنتمن خالل الدعم الفين تتم من خالل طلب يعبأ 

  .األول من كل شهر
             ً    وهي األقل تأثريا  يف  جاءت بدرجة ضعيفةالمتوسطات الحسابية التي أن)١١(ويبني اجلدول 

  )١.٣٧-١.٦٣(السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم تراوحت بني العوامل تأثريدرجة 
  :سط احلسايب وهي على النحو التايلعوامل مرتبة حسب الو ) ٥(وعددها
ت وترتيبه حسب املتوسطا  "قلة إلمام المعلمين بأهداف وأهمية مراكز مصادر التعلم" العامل

باول وتتفق نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع دراسة ١.٦٣مبتوسط حسايب) ١٧(احلسابية 
)Baul,1987(  أما العامل ، خبصوص وضوح أهداف مراكز مصادر التعلم للمرحلة املتوسطة" 

) ١٨(وترتيبه   "ضعف الموارد المالية يحد من استفادة المعلمين من مركز مصادر التعلم
) م٢٠١٣(وختتلف نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع دراسة حنان فرج  ١.٥٥مبتوسط حسايب

  .فيما يتعلق بقلة املوارد املالية
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" ارتفاع العبء التدريسي للمعلمين يحد من استخدامهم لمركز مصادر التعلم"أما العامل  
وتدين رتبة العامل  ١.٤٧=توسط حسايبمب)  ١٩(حسب املتوسطات احلسابية   هفقد جاء ترتيب

والذي أشار إىل أن مصادر  )Wilson,1980(ولسون يف الدراسة احلالية يتفق مع دراسة 
مالتعلم زادت من قدرة املدرسني على تعليم  نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع  توأختلف،طال

من حيث تأثري األعباء على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم ) م٢٠١١(دراسة الطعاين 
ىل ارتفاع العبء التدريسي هـ حيث أشار إ١٤٢٥(وختتلف الدراسة احلالية مع دراسة الغامدي

  .للمعلم
امل السابق يف الدراسة احلالية إىل دخول مع الع)م٢٠١١(ويعزو الباحث اتفاق دراسة الطعاين 

حديثة تعلمية وتعليمية ختفف العبء على  اسرتاتيجياتيف العملية التعليمية وإىل تطبيق  تقنياتال
  .الطالباملعلمني باعتمادها على 

جدول اإلشغال بمركز مصادر التعلم ال يستوعب طلبات المعلمين باستخدام  "وجاء العامل 
املرتبة قبل األخرية يف املتوسطات احلسابية لدرجة تأثري العوامل السلبية على استخدام يف "المركز

  .١.٣٧=املعلمني ملراكز مصادر التعلم مبتوسط حسايب
السابق يف الدراسة احلالية إىل إدخال األجهزة التعليمية إىل  درجة تأثري العاملتدين  ورمبا يعود

  .شكل كامل على مراكز مصادر التعلمب الفصول الدراسية مما حد من االعتماد
أما املرتبة األخرية يف املتوسطات احلسابية لدرجة تأثري العوامل السلبية على استخدام املعلمني 

تدني دور أمين مركز مصادر التعلم في أداء  ") ٣١(ملراكز مصادر التعلم فقد كان العامل 
وتتفق نتيجة العامل يف الدارسة احلالية مع دراسة  ، ١.٣٧=مبتوسط حسايب "المهام التعليمية

من حيث دور أمني مركز مصادر التعلم يف أداء املهام املختلفة  )Mohander1985(مهندر 
ودراسة العطاس ) هـ ١٤٢٥(وختتلف نتيجة العامل يف الدراسة احلالية مع دراسة الغامدي 
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حاجة أمناء مصادر التعلم إىل اإلملام  واليت أوضحت) م٢٠١٣(ودراسة السيد ) هـ  ١٤٢٩(
  .باملهام الفنية
نتيجة العامل السابق يف الدراسة احلالية يعود إىل تطبيق نظام التشكيالت املدرسية  ويظهر أن

أمناء مصادر  فاعليةاجلديد الذي ألغى التفرغ اجلزئي ألمناء مراكز مصادر التعلم مما أدى إىل زيادة 
كماأصبح تعيني أمناء مراكز مصادر التعلم يف العديد من املناطق التعليمية ومنها منطقة ، التعلم 

وأصبح انتقاء أمناء مراكز مصادر ،وحاسوبية  قنيةالقصيم على وجه اخلصوص يتطلب خربات ت
ءة أمناء املصادر التعلم يتم من خالل اختبارات حتريرية وعملية ومقابالت شخصية للتأكد من كفا

  . اجلدد حىت يؤدي األمني دوره على الوجه املطلوب
  :السؤال الثالث

جهات نظر في و هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية الخاصة 
  والسلبية تعزى لمتغيرات الدراسة  اإليجابيةلدرجة تأثير العوامل  مجتمع الدراسةأفراد 

  .)الدورات التدريبية  –سنوات الخبرة  –التخصص  –المؤهل العلمي ( 

   :الفروق على أساس المؤهل العلمي -١  

   الالمعلمي )وتين  –مان (اختبار قام الباحث باستخدام  سؤاللإلجابة على هذا ال
 اإليجابيةللفروق في وجهات نظر أفراد مجتمع الدراسة لدرجة تأثير العوامل ) وتنى –مان (نتائج اختبار ) ١٢(جدول 

 والسلبية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  يالمؤھل العلم العامل
حجم 
 األفراد

متوسط 
 Uقیمة  الرتب

قیمة 
 الداللة  الداللة

العوامل 
 اإلیجابیة

 

 غیر دال ٠.٧٧ ٢٧٧  ٧٧.٨٣ ١٥١  بكالوریوس

    ٨٤.٢٥ ٤  ماجستیر

العوامل 
 السلبیة
 

 غیر دال ٠.٢٩ ٢١٠  ٧٨.٦١ ١٥١  بكالوریوس

    ٥٥.١٣ ٤  ماجستیر
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يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  املتوسطات اخلاصة بوجهات ) ١٢(من اجلدول 
والعوامل السلبية على استخدام  اإلجيابيةنظر أفراد جمتمع الدراسة جتاه تأثري كل من العوامل 

املعلمني ملراكز مصادر التعلم على أساس املؤهل العلمي فقد بلغت قيمة الداللة لدرجة تأثري 
وهي غري دالة  ٠.٧٧على استخدام مراكز مصادر التعلم بالنسبة للمؤهل العلمي  اإلجيابيةالعوامل 

لداللة لدرجة تأثري العوامل السلبية كما بلغت قيمة ا )α≥  ٠.٠٥(      ً                 إحصائيا  عند مستوى داللة 
وهي غري دالة  ٠.٢٩على استخدام املعلمني مراكز مصادر التعلم بالنسبة للمؤهل العلمي 

وهذه النتائج تشري إىل أن املؤهل العلمي ال يؤثر على  )α≥  ٠.٠٥(      ً                 إحصائيا  عند مستوى داللة 
  .أفراد جمتمع الدراسة آراء

   :الفروق على أساس التخصص -٢

وفيما  Anova هقام الباحث باستخدام حتليل التباين أحادى االجتا سؤاللإلجابة على هذا ال
  .ئج حتليل التباين أحادى االجتاهيلي نتا

والسلبية تعزى لمتغير  اإليجابيةثير العوامل ألدرجة ت مجتمع الدراسةفراد أنتائج تحليل التباين للفروق في وجهات نظر ) ١٣(جدول 
 التخصص

مجموع   مصدر االختالف العامل
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة

 اإليجابيةالعوامل 
 

موعات  ٣.٢٦٥ ٠.٠٥٣ ٦ ٠.٣٢ بني ا
 

*٠.٠٠٥ 
موعات    ٠.٠١٦ ١٤٨ ٢.٣٩٤  داخل ا

 العوامل السلبية
 

موعات  ٣.٨٧٥ ٠.١٠٦ ٦ ٠.٦٣٤ بني ا
 

*٠.٠٠١ 
موعات   ٠.٠٢٧ ١٤٨ ٤.٠٣٧ داخل ا

 

يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية اخلاصة ) ١٣(من اجلدول 
والسلبية على  اإلجيابيةبوجهات نظر أفراد جمتمع الدراسة فيما خيص كل من درجة تأثري العوامل 

احملسوبة لدرجة ) ف( فقد بلغت قيمة، استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم تعزى للتخصص 
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وهي دالة  ٣.٢٦٥على استخدام مراكز مصادر التعلم بالنسبة للتخصص  اإلجيابيةتأثري العوامل 
وبة لدرجة تأثري احملس) ف( كما بلـــــــــغت قيمة،)α≥  ٠.٠٥(      ً                      إحصائيا  دالة عند مستوى داللة 

وهي  ٣.٨٧٥العوامل السلبية على استخدام  املعلمني ملراكز مصادر التعلم بالنسبة للتخصص 
وملعرفة اجتاه هذه الفروق ذات الداللة ،    α٠.٠١           ً                      دالة إحصائيا  دالة عند مستوى داللة 

وفيما يلي اإلحصائية ولصاحل أي ختصص قام الباحث بإجراء اختبار املقارنات البعدية لشيفيه 
  .   ج جدول املقارنات البعدية لشيفيهنتائ

  على استخدام المعلمين اإليجابيةالعوامل  نتائج المقارنات البعدية لشيفيه بالنسبة لدرجة تأثير ) ١٤( جدول       
      ً                 وفقا  لتخصصات المعلمين لمراكز مصادر التعلم

ابية
إليج

ل ا
وام

 الع
أثير

جة ت
در

  

المتوسطات   التخصص
  الحسابية

تربية 
  إسالمية

دراسات   لغة عربية
  اجتماعية

لغة   رياضيات  علوم
  انجليزية

حاسب 
  آلي

تربية 
  ٠.٠٤٦-  ٠.٠٠١-  ٠.٢٧-  ٠.٠١١  ٠.٠٩٢  ٠.٠٦-   ٢.٢٠  إسالمية

  ٠.٠١٦  ٠.٠٦  ٠.٠٣٥  ٠.٠٧  *٠.١٥     ٢.٢٧  لغة عربية

دراسات 
  ٠.١٣-  ٠.٠٩-  ٠.١١-  ٠.٠٣-       ٢.١١  اجتماعية

  ٠.٠٥٨-  ٠.٠١٢-  ٠.٠٣-         ٢.١٩  علوم

  ٠.١٩-  ٠.٠٢٥-           ٢.٢٣  رياضيات

لغة 
  ٠.٠٤٥-             ٢.٢١  انجليزية

حاسب 
               ٢.٢٥  آلي

  ٠.٠٥(دالة عند مستوى  ≤α(  
إحصائية يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات  وجود فروق ذات داللة)١٤(يتضح من اجلدول

املؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز  اإلجيابيةوفق التخصص جتاه العوامل  نظر أفراد جمتمع الدراسة
بني املعلمني يف ختصص اللغة العربية وبني معلمي   )α≥  ٠.٠٥(عند مستوى مصادر التعلم 
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أي أن معلمي اللغة العربية يرون أن ، الدراسات االجتماعية وذلك لصاحل معلمي اللغة العربية
ر من معلمي على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم أكث اإلجيابية درجة تأثري العوامل

  .الدراسات االجتماعية
  السلبية على استخدام المعلميننتائج المقارنات البعدية لشيفيه بالنسبة لدرجة تأثير العوامل  )١٥(جدول 

                          ً                 لمراكز مصادر التعلم وفقا  لتخصصات المعلمين

مل
عوا

ر ال
تأثي

جة 
در

 
لبية

الس
  

المتوسطات   التخصص
  الحسابية

تربية 
  سالميةإ

دراسات   لغة عربية
  اجتماعية

لغة   رياضيات  علوم
  انجليزية

حاسب 
  ليآ

تربية 
  ٠.٠٥٢  ٠.٠٢٩  ٠.٠٩  ٠.٠٢٩-  *٠.١٧  ٠.٠١٢-   ٢.٠٧  سالميةإ

  ٠.٠٦٥  ٠.٠٤٢  ٠.١٠  ٠.٠١٦-  *٠.١٨     ٢.٠٨  لغة عربية
دراسات 
  اجتماعية

٠.٠١٢-  ٠.٠١٥-  ٠.٠٨-  *٠.٢٠-       ١.٨٩  

  ٠.٠٨  ٠.٠٥٨  ٠.١٢         ٢.١٠  علوم
  ٠.٠٣  ٠.٠٦-           ١.٩٨  رياضيات

لغة 
  انجليزية

٠.٠٢٢-             ٢.٠٤  

حاسب 
               ٢.٠٢  ليآ

  ٠.٠٥(دالة عند مستوى  ≤α( 
إحصائية يف املتوسطات اخلاصة بوجهات  أنه توجد فروق ذات داللة) ١٥(يتضح من اجلدول 

وفق التخصص جتاه العوامل السلبية املؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز  نظر أفراد جمتمع الدراسة
تأثري العوامل السلبية  على استخدام درجة  أن ويالحظ  )α≥  ٠.٠٥(عند مستوى مصادر التعلم 

ختصص اللغة العربية وبني املعلمني يف ختصص  يفاملعلمني ملراكز مصادر التعلم  بني املعلمني 
اعية وذلك لصاحل املعلمني يف ختصص اللغة العربية أي أن معلمي اللغة العربية الدراسات االجتم
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أكثر من معلمي الدراسات  على استخدام ملراكز مصادر التعلميرون درجة تأثري العوامل السلبية 
 يف وجهات نظر أفراد جمتمع الدراسة االجتماعية ، كما اتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية

بني معلمي الدراسات االجتماعية ومعلمي العلوم وكانت الفروق    )α≥  ٠.٠٥(عند مستوى
لصاحل معلمي الدراسات االجتماعية أي أن معلمي الدراسات االجتماعية يرون أن درجة تأثري 

  .ادر التعلم أكثر من معلمي العلومالعوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مص

  : الخبرةالفروق على أساس سنوات  -٣
ئج قام الباحث باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه  وفيما يلي نتا سؤاللإلجابة على هذا ال

  .حتليل التباين أحادى االجتاه
 اإليجابيةلدرجة تأثير العوامل  مجتمع الدراسةنتائج تحليل التباين للفروق في وجهات نظر أفراد ) ١٦(جدول 

 الخبرةسنوات والسلبية تعزى لمتغير 
 

مجموع   مصدر االختالف العامل
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة

 اإليجابيةالعوامل 
 

 ٠.٠١٤ ٣ ٠.٠٤٢ بين المجموعات
٠.٤٩ ٠.٨٠ 

 ٠.٠١٨ ١٥١ ٢.٦٦٩ داخل المجموعات

 العوامل السلبية
 

 ٠.٠٢٩  ٣ ٠.٠٨٦ بين المجموعات
٠.٤٢ ٠.٩٤ 

 ٠.٠٣٠ ١٥١ ٤.٥٨٥ المجموعاتداخل 

 

يف وجهات نظر أفراد جمتمع  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )١٥(يتضح من اجلدول 
 على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم  والسلبية اإلجيابيةكل من العوامل تأثري  جتاه  الدراسة

املؤثرة على استخدام املعلمني  اإلجيابيةللعوامل ) ف (بلغت قيمة  فقد، تعزى ملتغري سنوات اخلربة
كما   )α≥  ٠.٠٥(                  ً           وهي غري دالة إحصائيا  عند مستوى ٠.٤٩بداللة  ٠.٨٠ ملراكز مصادر التعلم

 ٠.٩٤على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم السلبية  العوامل لدرجة تأثري) ف (بلغت قيمة 
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وهذا يشري إىل أن سنوات اخلربة مل )α≥  ٠.٠٥(                   ً          وهي غري دالة إحصائيا  عند مستوى ٠.٤٢بداللة 
استخدام املعلمني ملراكز  على والسلبية اإلجيابيةالعوامل  درجة تأثرياملعلمني حول  آراءيف  تؤثر

  . مصادر التعلم

  الفروق على أساس الدورات التدريبية - ٤
ئج قام الباحث باستخدام حتليل التباين أحادى االجتاه  وفيما يلي نتا سؤاللإلجابة على هذا ال

  .حتليل التباين أحادى االجتاه
والسلبية تعزى لمتغير  اإليجابيةلدرجة تأثير العوامل  مجتمع الدراسةنتائج تحليل التباين للفروق في وجهات نظر أفراد ) ١٧(جدول 

 :الدورات التدريبية
 

مجموع   مصدر االختالف العامل
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة

 اإليجابيةالعوامل 
 

 ٠.٠١٩ ٢ ٠.٠٣٨ بين المجموعات
١.٠٨٠ 

 
٠.٣٤٢ 

 

   ٠.٠١٨ ١٥٢ ٢.٦٧٣ داخل المجموعات

 العوامل السلبية
 

 ١.٨٧٦ ٠.٠٥٦ ٢ ٠.١١٣ بين المجموعات
 

٠.١٥٧ 
 

   ٠.٠٣٠ ١٥٢ ٤.٥٥٩ داخل المجموعات

يف وجهات نظر أفراد جمتمع فروق ذات داللة إحصائية  يتضح عدم وجود )١٦(من اجلدول 
على استخدام املعلمني  والسلبية اإلجيابيةكل من العوامل   تأثري بني متوسطات درجات الدراسة

لدورات التدريبية وهذا يشري إىل لتعزى )α≥  ٠.٠٥(عند مستوىعند مستوى   ملراكز مصادر التعلم
على استخدام  والسلبية اإلجيابيةاملعلمني حول أمهية العوامل  آراءيف  تؤثرأن الدورات التدريبية مل 

  .مراكز مصادر التعلم
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة وتفسير 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية الخاصة بوجهات نظر أفراد 

على استخدام المعلمين لمراكز  والسلبية اإليجابيةلدرجة تأثير العوامل  مجتمع الدراسة
 –سنوات الخبرة  –التخصص  –المؤهل العلمي ( تعزى لمتغيرات الدراسة  مصادر التعلم

  .)الدورات التدريبية 
يف املتوسطات احلسابية اخلاصة لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

فقد بلغت قيمة الداللة لدرجة تأثري تعزى ملتغري املؤهل العلمي جمتمع الدراسة بوجهات نظر أفراد 
وهي غري دالة  ٠.٧٧على استخدام مراكز مصادر التعلم بالنسبة للمؤهل العلمي  اإلجيابيةالعوامل 

بلغت قيمة الداللة لدرجة تأثري العوامل السلبية على و  )α≥  ٠.٠٥(      ً                 إحصائيا  عند مستوى داللة 
                   ً وهي غري دالة إحصائيا   ٠.٢٩استخدام املعلمني مراكز مصادر التعلم بالنسبة للمؤهل العلمي 

جمتمع كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  )α≥  ٠.٠٥(لة عند مستوى دال
  اإلجيابيةلدرجة تأثري العوامل )α≥  ٠.٠٥() ت (تعزى ملتغري التخصص حيث بلغت قيمة الدراسة 

                                          ً                 لدرجة تأثري العوامل السلبية وهي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  ٠.٠٠١)ت (وبلغت قيمة 
)٠.٠٥  ≤α(  ،يف املتوسطات احلسابية اخلاصة د كان اجتاه الفروق ذات الداللة اإلحصائية وق

املؤثرة على  اإلجيابيةجتاه العوامل  جمتمع الدراسة تعزى ملتغري التخصصبوجهات نظر أفراد 
بني املعلمني يف ختصص اللغة   )α≥  ٠.٠٥(عند مستوى استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم 

  .لصاحل معلمي اللغة العربية، اعيةالعربية وبني معلمي الدراسات االجتم
يف املتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات نظر أفراد كما كان اجتاه الفروق ذات الداللة اإلحصائية 

م املعلمني ملراكز جتاه العوامل السلبية املؤثرة على استخدا تعزى ملتغري التخصص جمتمع الدراسة
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وبني املعلمني يف  الدراسات االجتماعيةختصص  يف  )α≥  ٠.٠٥(عند مستوى مصادر التعلم 
  .الدراسات االجتماعيةوذلك لصاحل املعلمني يف ختصص  العلومختصص 

يف املتوسطات احلسابية اخلاصة وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدم يف حني أظهرت النتائج
املؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز  اإلجيابيةجتاه العوامل  جمتمع الدراسةبوجهات نظر أفراد 

 ٠.٨٠) ف (تعزى ملتغري اخلربة حيث بلغت قيمة   )α≥  ٠.٠٥(عند مستوى مصادر التعلم 
وبلغت   على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم اإلجيابيةلدرجة تأثري العوامل ٠.٤٩بداللة 
على استخدام املعلمني ملراكز مصادر  لدرجة تأثري العوامل السلبية٠.٤٢بداللة  ٠.٩٤)ف (قيمة 
   . )α≥  ٠.٠٥(                   ً                وهي غري دالة إحصائيا  عند مستوى داللة  التعلم

جمتمع هات نظر أفراد بوجيف حني أخرى أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لدرجة ٠.٣٤٢بداللة ١.٠٨٠ )ف (تعزى ملتغري  الدورات التدريبية  حيث بلغت قيمة  الدراسة

 ١.٨٧٦)ف (وبلغت قيمة على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم اإلجيابيةتأثري العوامل 
وهي غري  على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم درجة تأثري العوامل السلبيةل١.٥٧بداللة 

    .  )α≥  ٠.٠٥(             ً               دالة إحصائيا  عند مستوى داللة



 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

 الفصل الخامس
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  :تمهيد
وأهم التوصيات واملقرتحات اليت يراها الباحث يف ،  يتضمن هذا الفصل ملخص نتائج الدراسة

الوجه تسهم يف تطوير مراكز مصادر التعلم لتؤدي رسالتها على  أنميكن اليت  ضوء النتائج
  .ملطلوبا

  :ملخص نتائج الدراسة:  أوال 
أسئلة فيما يتعلق يف اإلجابة على ، ويتمثل ذلك يف عرض أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

  :وحتقيق أهدافها على النحو التايل الدراسة

  :ملخص النتائج المتعلقة بالسؤال األول- ١
على استخدام المعلمين لمراكز مصادر التعلم من وجهة  اإليجابيةما درجة تأثير العوامل 

  .نظرهم ؟
على استخدام املعلمني ملراكز مصادر  اإلجيابيةاستهدف هذا السؤال معرفة درجة تأثري العوامل 

وقد تبني من نتائج هذا احملور أن املتوسطات احلسابية لدرجة تأثري ، التعلم من وجهة نظرهم
 )٢.٨٩ -١.٥٢(مابني  تعلى استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم قد تراوح اإلجيابيةالعوامل 

  :حسب املتوسطات احلسابية مايلي) عالية(اليت جاءت بدرجة اإلجيابية ومن أبرز العوامل
  .ر التعلميف مركز مصاد اإلنرتنتتوفري خدمة - ١
  .الطالبمناسبة عدد األجهزة يف مركز مصادر التعلم ألعداد - ٢
  .دم املعلم يف العملية التعليميةوجود أجهزة عرض متطورة خت- ٣
  .ات الدراسية مبراكز مصادر التعلمربط املقرر  - ٤
  .التعليمية يف مركز مصادر التعلم واملوادحداثة املصادر  - ٥
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اهتمام املشرفني " متوسطة يف املتوسطات احلسابية منها  بدرجة عوامل)  ٩ (يف حني جاءت 
متكن أمني مركز مصادر التعلم من القيام "  و"  الرتبويني باستخدام املعلمني ملركز مصادر التعلم

  ." مبهامه التعليمية
  :     ً                                ضعيفة   حسب املتوسطات احلسابية فهي مايلي بدرجةأما العوامل اليت جاءت 

  .سهولة الوصول ملركز مصادر التعلم- ١
  .توفري نشرات تعليمية توضح للمعلمني طريقة التعامل مع أجهزة مركز مصادر التعلم - ٢
  .تلفةخوجود مساحات كافية مبركز مصادر التعلم لتنفيذ املهام امل- ٣

  :لثانيملخص النتائج المتعلقة بالسؤال ا
درجة تأثير العوامل السلبية على استخدام المعلمين لمراكز مصادر التعلم من وجهة  ما

  .نظرهم ؟
استهدف هذا السؤال معرفة درجة تأثري العوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر 

لدرجة تأثري وقد تبني من نتائج هذا احملور أن املتوسطات احلسابية ، التعلم من وجهة نظرهم
 )٢.٨٦ -١.٣٧(مابني  تالعوامل السلبية على استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم قد تراوح

  :يلي حسب املتوسطات احلسابية ما) عالية(بدرجة ومن أبرز العوامل السلبية اليت جاءت
  .يف مركز مصادر التعلم اإلنرتنتة عدم توفري خدم- ١
  .الطالبقلة عدد األجهزة يف مركز مصادر التعلم ألعداد - ٢
  .مسوء حالة األجهزة يف مركز مصادر التعل- ٣
  .ام املعلمني ملراكز مصادر التعلمتدين اهتمام املشرفني الرتبويني باستخد - ٤
  .نة املستمرة ألجهزة مصادر التعلمعدم توفر عملية الصيا - ٥
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اعتماد املعلمني " نها وسطة يف املتوسطات احلسابية ممت بدرجةعوامل )  ١٠(يف حني جاءت 
  ." التعلم من القيام مبهامه التعليميةأمني مركزمصادر  تدين"  و" التقليدية يف التدريس على الطرق 

  :ضعيفة يف املتوسطات احلسابية فهي كالتايلبدرجة أما أبرز العوامل السلبية اليت جاءت
  .وأمهية مركز مصادر التعلمقلة إملام املعلمني بأهداف - ١
  .ة املعلمني من مركز مصادر التعلمضعف املوارد املالية حيد من استفاد- ٢
  .من استخدامهم ملركز مصادر التعلمارتفاع العبء التدريسي للمعلمني حيد - ٣
  .لمنيجدول اإلشغال مبركز مصادر التعلم ال يستوعب طلبات املع- ٤

  :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ملخص 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية الخاصة بوجهات نظر أفراد 

المؤهل ( والسلبية تعزى لمتغيرات الدراسة  اإليجابيةلدرجة تأثير العوامل  مجتمع الدراسة
  .)الدورات التدريبية  –سنوات الخبرة  –التخصص  –العلمي 

يف  )α≥  ٠.٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوىفقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق 
  :األفراد تعزى ملتغريات الدراسةاملتوسطات احلسابية اخلاصة بوجهات نظر 

  .)الدورات التدريبية ، ات اخلربة سنو ، املؤهل العلمي (
يف املتوسطات    )α≥  ٠.٠٥(كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

جتماعية احلسابية اخلاصة بوجهات نظر األفراد تعزى ملتغري التخصص يف ختصصات الدراسات اال
  .واللغة العربية والعلوم
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  :توصيات الدراسة الحالية
  :ائج الدراسة يوصي الباحث بما يليفي ضوء نت

بسرعات مناسبة يف مجيع مراكز مصادر التعلم يف اململكة العربية  اإلنرتنتضرورة توفري خدمة .١
  .السعودية

                                                  ً                             ضرورة زيادة عدد األجهزة يف مراكز مصادر التعلم وخصوصا  يف قاعات التعلم الذايت لتناسب .٢
رات البحث واالستكشاف لدى أعداد الطالب لتتحقق األهداف الرئيسية للمراكز لتنمية مها

  .الطالب
  .دورية لتتواكب مع تسارع التقنية زة مراكز مصادر التعلم بصورةحتديث أجه.٣
إقامة دورات تدريبية للمشرفني الرتبويني واملعلمني يف جمال مراكز مصادر التعلم وتقنيات التعليم .٤

  .ومهارات استخدام احلاسب اآليل
رية والتعليمية للرفع من إقامة دورات تدريبية ألمناء مراكز مصادر التعلم يف اجلوانب الفنية واإلدا.٥

  .مستواهم املهين
  .ز مصادر التعلم بصفة دوريةمراك االهتمام بصيانة أجهزة.٦
نشطة أ لربجميات التعليمية املتوافقة معربط املقررات الدراسية مبصادر التعلم من حيث إعداد ا. ٧

  .وحمتويات املقررات الدراسية
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  :التوصيات بإجراء دراسات مستقبلية 
تطع يقترح الباحث إجراء دراسات مستقبلية أخرى من شأنها إكمال الجوانب التي لم تس

  :الدراسة الحالية تغطيتها وهي
استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم من وجهة نظرهم  علىإجراء دراسة عن العوامل املؤثرة .١

  .لة االبتدائية واملرحلة الثانويةيف مراحل تعليمية أخرى مثل املرح
من وجهة نظر استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم  علىالعوامل املؤثرة إجراء دراسة عن . ٢

  .املشرفني الرتبويني
استخدام املعلمني ملراكز مصادر التعلم من وجهة نظر  علىإجراء دراسة عن العوامل املؤثرة . ٣

  .مدراء املدارس
 تحقيق معايري اجلودةل يف مراكز مصادر التعلم اإلنرتنتاستخدام  فاعليةإجراء دراسة عن . ٤

  .التعليمية
  .التعليمية احلديثة  سرتاتيجياتمراكز مصادر التعلم يف تطبيق اال دورإجراء دراسة عن . ٥
  .التعلم يف أداء مهامها التدريبيةمراكز مصادر  فاعليةإجراء دراسة عن مدى . ٦
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  :المقترحات
  :مايليفاعلية أداء مراكز مصادر التعلم  الباحث لزيادة يقترح

يتم من خالله   برنامج من خالل وضعأجهزة مراكز مصادر التعلم بصفة دورية وصيانةحتديث .١
  .التعلم مراكز مصادريف  صيانتهااملطلوب تغيريها أو  صيانة األجهزة واألدواتو أتغيري 

 .إشراف وزارة الرتبية والتعليمإنتاج برجميات تعليمية ختدم املقررات الدراسية حتت .٢

وفصلها عن قسم التجهيزات  يف اإلدارات التعليمية مصادر التعلماالهتمام بأقسام مراكز .٣
  .حىت تؤدي عملها بشكل أكثر فاعلية املدرسية

ختصيص لمعلمني مبدى استخدامهم ملركز مصادر التعلم من خالل ل منوذج األداء الوظيفيربط .٤
  . من قبل املعلمركز درجة الستخدام امل
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  املراجع
  
  

: دار إحياء الرتاث العريب، ٩ج،٢ط،لسان العرب  )١٤١٧(حممد بن مكرم ، ابن منظور  -
  .بريوت

مراكز مصادرالتعلم يف مدارس املرحلة االبتدائية  )هـ  ١٤٢٥( أبو اخلري ، فؤاد عبد الرمحن  -
كلية اآلداب ،رسالة ماجستري غريمنشوره  ،مبدينة جدة يف اململكة العربية السعودية 

  .جدة ،جامعة امللك عبد العزيز ،
 ،دراسة تقوميية ملراكز مصادر التعلم باملدينة املنورة ) م ٢٠٠٣( بن محد طالل، األمحدي  -

  .األردن ،إربد  ،جامعة الريموك  ،رسالة ماجستري غري منشورة
ة مراكز مصادر التعلم يف حتصيل مدى فاعلي) هـ ١٤٢٤( بن إبراهيم عبداهللا، اجلابر -

. كلية الدراسات العليا  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،طالب املرحلة الثانوية مبنطقة اجلوف
  .معة السودان للعلوم والتكنولوجياجا ،قسم الرتبية 

دار ، ٢ط،الوسائل التعليمية واملنهج )م١٩٨١(أمحد خريي ،اظموك،جابرعبداحلميد،جابر -
  .القاهرة :النهضة العربية

 ،مستحدثات تقنيات التعليم )م٢٠١٠(بليهشبنت  عائشة،العمريو حممد مىن،اجلزار -
  .الرياض: مكتبة الرشد

تأسيس مراكز الوسائل التعليمية يف املدارس واملناطق  )م١٩٨٦(حممدزياد، محدان -
 .األردن. عمان: دار الرتبية احلديثة،٢ط،الرتبوية

التعلم مبدارس  معوقات تفعيل مراكز مصادر) هـ  ١٤٢٨( اخلرباء ، صاحل بن عبد اهللا  -
التعليم العام يف منطقة حائل من وجهة نظر مشرفو املراكز من إدارة الرتبية والتعليم وأمناء 

مكة  ،جامعة أم القرى . كلية الرتبية   ،رسالة ماجستري غريمنشوره  ،املراكز ومديرو املدارس
  .املكرمة
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يف مراكز مصادر التعلم يف  اإلنرتنتتوظيف  )م٢٠١١(مسفرة بنت دخيل اهللا ، اخلثعمي -
 جملة العلوم اإلنسانية، املدارس احلكومية بنني التابعة إلدارة الرتبية والتعليم مبدينة الرياض

  . الرياض،٢٢٢-١٧٧ص ص ،  ١٩ع،واالجتماعية 
 ،٢ط،ســـــــــــــدريــــــــــــــرق التـــــــــج وطــــــــــــاهــــاملنمــــــــــــــدخـــل إىل  )م٢٠٠٧(حسن جعفر ،خليفة  -
أمهية اإلشراف الرتبوي يف تفعيل مراكز مصادر ) هـ  ١٤٢٩( الرويلي ، عطا اهللا بن رحيل  -

التعلم مبنطقة احلدود الشمالية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات 
  .مكة املكرمة ،امعة أم القرىج،كلية الرتبية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،

ا يف مراكز  )م  ٢٠٠٨( الزهراين ، سامل حممد  - درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملةومعوقا
رسالة  ،مصادر التعلم من وجهة نظر اختصاصي املراكز يف اململكةالعربية السعودية 

  .األردن ،اجلامعة األردنية  ،ماجستري غري منشورة 
: مكتبة دار الرشد ،اإللكرتوينتكنولوجيا التعليم والتعليم ) م٢٠١٢(حممد أمحد، سامل -

  .الرياض
مكتبة دار  ، منظومة تكنولوجياالتعليم) م٢٠٠٣( السيد عادل،سراياو  حممدأمحد، سامل -

  .الرياض: الرشد
  .الرياض: مكتبة دار الرشد ، وسائل وتكنولوجيا التعليم) م٢٠٠٤( حممد أمحد،سامل -
 .الرياض: مكتبة دار الرشد ،الوسائل وتقنيات التعليم ) م٢٠٠٩( حممد أمحد،سامل -
: مكتبة الرشد،٢ط،تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم) م٢٠٠٨(السيدعادل ، سرايا  -

  .الرياض
مكتبة الرشد  ،٢ط ،٢ج،تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم) م٢٠٠٩(السيد عادل،سرايا  -

  .الرياض :
واقع مراكز مصادر التعلم يف املرحلة الثانوية للبنات ) هـ١٤٢٢(مجال عبدالعزيز، الشرهان  -

كلية ،١٣٤ – ١٠٩ص ص  ، ١ع، ٢مج ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية  ،مبدينة الرياض 
  .البحرين. الرتبية
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الوسائل التعليمية ومستحدثات تكنولوجيا ) م  ٢٠٠٣( الشرهان ، مجال عبد العزيز -
  .الرياض : مطابع احلميضي ، ٣ط،التعليم 

، البدري، أمحد بن عبداحملسن، حكيم، عبداهللا بن سامل، املناعي،  عبداهللابدر ، الصاحل  -
مكتب  ،اإلطار املرجعي الشامل ملراكز مصادر التعلم ) م٢٠٠٣( أمحد بن عبدالرمحن

  .الرياض ،الرتبية العريب لدول اخلليج
جت ، الطعاين  - لتعلم مبدارس التعليم معوقات تفعيل مراكز مصادر ا) م٢٠١١(نضال 

  .مصر.٣٢- ١ص ص  ١ع ، ١٤مج ،جملة الرتبية العملية  ،االبتدائي بتبوك 
دراسة يف حتديد معلمي املدارس املتوسطة مبدينة مكة  )هـ١٤١٤(إبراهيم أمحد، عامل -

املكرمة حنو واجبات اختصاصي التقنيات الرتبوية فيما يتعلق باملواد التعليمية غري املطبوعة 
 .جامعة أم القرى، كلية الرتبية، ٣٧ع،سلسلة البحوث الرتبوية والنفسية،واألجهزة 

. عمان :دار وائل للنشر ،يف التعليم  احلاسب اآليل) م٢٠٠٧(حارث حممود، عبود  -
 .األردن

  .الرياض:والتوزيعدار اخلرجيي للنشر ،وسائل وتقنيات التعليم) م٢٠٠٨(عز  محدي، العرب -
  .الرياض : مكتبة العبيكان،املدخل إىل العلوم السلوكية )م٢٠١٠(صاحل بن محد، العساف -
تكنولوجيا الدمج يف ) هـ ١٤٣٤(إحسان بن حممد، عبداهللا بن اسحاق و كنسارة، عطار -

 .جامعة أم القرى، كلية الرتبية، الكلية اجلامعية، ٢ط،مراكز مصادر التعلم 
علم مبدارس املرحلة االبتدائية واقع مراكز مصادر الت) هـ١٤٢٩(سامل بن حممد ، العطاس  -

رسالة ،مبنطقة جازان التعليمية من وجهة نظر املعلمني وأمناء مراكز مصادر التعلم 
  .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية،ماجستري غري منشورة 

. عمان:دار اليازوري للنشر والتوزيع ،مصادر التعلم ) م٢٠١٠( مصطفى رحبي، عليان  -
  .األردن

أثر استخدام التعلم التعاوين على حتصيل طالب العلوم يف ) هـ ١٤٢٢(عبدالعزيز ، العمر -
  .السعودية،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج،٨٠ع، رسالة اخلليج العريب، املرحلة اجلامعية 

  .القاهرة: عامل الكتب ، املعاصرة معجم اللغة العربية ) هـ١٤٢٩(خمتار أمحد، عمر -
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، مراكز مصادر التعلم) م٢٠٠٩(منرية بنت سيف ، بن عبدالعزيز والصاللمحد ، العمران  -
 .القاهرة: رية اللبنانية الدار املص

مراكز مصادر التعلم يف اململكة العربية السعودية دراسة ) هـ١٤٢٨( إبراهيم محد، العمران -
سعود  حممدبن جامعةاإلمام،رسالة دكتوراه منشورة،وذجيللواقع مع التخطيط ملركز من

  .الرياض،
مدى توافر الكفايات املهنية الالزمة يف اختصاصي مراكز ) م٢٠٠٨(محد إبراهيم ، العمران -

  .السعودية. ٨٨- ٤٧ص ص  ،٢ع،جملة دراسات املعلومات ، مصادر التعلم
واقع مراكز مصادر التعليم بتعليم حمافظة جدة من ) هـ١٤٢٥(أمحد حممد . الغامدي -

  ،قسم املناهج وطرق التدريس ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ني وجهة نظر املشرفني الرتبوي
  .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية 

  .الرياض:مكتبة الرشد،وسائل وتقنيات التعليم ) م٢٠١١(مندور عبدالسالم، فتح اهللا -
 دار،تعليم التكنولوجيا يف مراحل التعليم العام) م٢٠٠٦(مندورعبدالسالم ،فتح اهللا -

  .الرياض: صميعي للنشر والتوزيعال
  واقع استخدام الوسائل التعليمية مبراكز مصادر التعلم ) م ٢٠١٣(حنان أمحد ،فرج -

لة العربية للدراسات الرتبوية واالجتماعية  ،   .السعودية. ١١٨-٨٥ص ص ،  ٢ع، ا
يف مراكز مصادر التعلم يف  اإلنرتنتمطالب استخدام ) هـ ١٤٣١(أمحدحسن،القرين -

  .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،كلية الرتبية   ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،التعليم العام 
 :مكتبة الرشد،تكنولوجيا التعليم أسس ومبادئ ) م ٢٠٠٦( عصام إدريس كمتور ، -

 .الرياض
يف التعليم  اجلودةالشاملة) م٢٠١٣(إسحاقبن  عبداهللا،عطارو  حممدبن  حسانإ،كنسارة -

  .مكة املكرمة، جامعة أم القرى ،٢ط،اإللكرتوين
وبرجميات  احلاسب اآليل) م٢٠١٣(إسحاق بن عبداهللا،عطارو  حممد بن إحسان،كنسارة -

  .مكة املكرمة ،٢ط،الوسائط
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دار الفكر للطباعة ،٢ط، التعليمتفريد  )م٢٠٠٢(حممود حممد،أمحد واحليلة توفيق،مرعي -
  .األردن. عمان:والنشر

املعجم  )م١٩٩٨(حممد، حامد و النجار،و عبدالقادر أمحد، إبراهيم و الزيات،مصطفى -
  .القاهرة ،جممع اللغة العربية  ،٣ط ،الوسيط

تقومي جتربة مراكز مصادر التعلم يف مدارس التعليم ) هـ١٤٢٢( بن عبدالعزيز نايف،املطوع  -
رسالة ماجستري غري  ،العام مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني 

  .جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية   ،قسم الوسائل ،منشورة
  . الرياض: الرشدمكتبة 

  .الرياض، يف التعليماحلاسب اآليل استخدام ) م٢٠٠٨(عبداهللا بن عبدالعزيز،املوسى -
فاعلية استخدام معلمات اللغة العربية مراكز مصادر ) م٢٠١٢(حنان سرحان ،النمري -

  .السعودية.٥٧- ٢١ص ص  ١٢٦ع،٣٣س،رسالة اخلليج العريب،التعلم 
ضوابط االختيار املهام  ،دليل مراكز مصادر التعلم  )هـ١٤٢٥(والتعليم وزارة الرتبية -

 .الرياض، والتقومي
 .الرياض، القواعد التنظيمية ملدارس التعليم العام )هـ ١٤٢٠(وزارة املعارف  -
 ،اإلدارة العامة لتقنيات التعليم ،إنشاء مراكز مصادر التعلم  )هـ١٤٢١(وزارة املعارف  -

  .الرياض
دار الصميعي ،تنكولوجيا التعليممن الوسائل التعليمية إىل  )م٢٠٠٨(إمساعيل ماهر،يوسف -

 .الرياض: 
دار قباء للنشر ، تكنولوجيا التعليم بني الفكر والواقع )م٢٠٠٢(إبراهيم عبدالفتاح،يونس -

 .القاهرة: والتوزيع
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  أمساء حمكمي أداة الدراسة
  الوظيفة العلمية  االســــــــــم  م

  تكنولوجيا التعليم بقسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرىأستاذ    د إحسان حممد كنسارة.أ  ١
  ستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرىألا  إبراهيم أمحد عامل. د  ٢
  ستاذ املشارك  بكليات الرتبية للبنات بعنيزةألا   مندور عبدالسالم فتح اهللا. د  ٣
  املشارك بكليات الرتبية جامعة القصيمستاذ ألا   حممد عبده عماشة. د  ٤
  ستاذ املشارك بكلية الرتبية جامعة القصيمألا  علي بن صاحل الشايع. د  ٥
  ستاذ املشارك بكلية الرتبية جامعة القصيمألا  خالد حممد ناصيف. د  ٦
  األستاذ املساعد بكلية الرتبية للبنات حمايل عسري  هناء حممد رزق. د  ٧
  األستاذ املشارك بكلية األداب قسم املكتبات جامعة الدمام  حنان أمحد فرج. د  ٨
  جامعة الزقازيقاألستاذ املشارك كلية الرتبية   محدي أمحد يوسف. د  ٩
  جبامعة األمام حممد بن سعود ستاذ املساعدألا  املسعودصاحل حممد بن . د  ١٠
  األستاذ املساعد جامعة اإلمام حممد بن سعود  إميان أمحد حممد .د  ١١
  األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى  نبيل السيد حممد. د  ١٢
  األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى  املالكي حممدعايد بن . د  ١٣
  األستاذ املساعد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  خالد حممد اخلزمي. د  ١٤
  األستاذ املساعد بكلية الرتبية للبنات بالرس  جعفر عمرسعاد . د  ١٥
  األستاذ املساعد بكلية الرتبية جامعة امللك فيصل  شاهر رحبي عليان. د  ١٦
  األستاذ املساعد بكلية الرتبية جامعة الزقازيق مبصر  جت مصطفى السيد. د  ١٧
  للرتبية والتعليم بالقصيممشرف جتهيزات مدرسية باإلدارة العامة   فهد بن حممد السويح  ١٨
  أمني مصادر تعلم بثانوية رياض اخلرباء بالقصيم   سليمان بن عبدالرمحن الشايع  ١٩
  معلم لغة عربية باملرحلة املتوسطة مبدرسة عمري بن وهب بالقصيم   احمليميد  بن صاحل عبداهللا  ٢٠
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  درجة التأثیر  الـــــــــــــــــعامل  م
  ضعیفة  متوسطة  عالیة
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  خطابات تطبيق أداة الدراسة
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